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АНОТАЦИЯ 

 Оценката на риска на обогатителна фабрика―ЛЪКИ ИНВЕСТ – ЛОФ― ЕООД на 

Лъки Инвест АД  е разработена в изпълнение на разпоредбите на чл. 35 от Закона за 

защита при бедствия (ДВ бр.102/2006 г, посл.изм ДВ бр. 77/18.09.2018 г.) 

 

След подадено Уведомление за класификация на―ЛЪКИ ИНВЕСТ - ЛОФ‖ ЕООД 

по чл. 103 на ЗООС обогатитетлната фабрика е класифицирана като предприятие  с 

нисък рисков потенциал  с писмо изх. №26-00351/07.03.2016г  на МОСВ (Приложение 

1). 

  

Основната цел и приложимост на настоящата оценка на риска на―ЛЪКИ ИНВЕСТ 

- ЛОФ‖ ЕООД е въз основа на използваните по вид и количество опасни вещества и 

опасни отпадъци на производствената площадка да се идентифицира риска от 

възникване на производствени аварии, техният обхват на въздействие, както  и 

максимално възможните последици за персонала, населението и околната среда.  

 

Въз основа на информацията от моделирането в оценката на риска е възможно да 

се разработи подробен и актуализиран вътрешен Авариен план за провеждане  на 

спасителни и  неотложни аварийно-възстановителни  работи  при  възникване  на  

аварии  и  бедствия  на територии на  ―ЛЪКИ ИНВЕСТ – ЛОФ― ЕООД във формат 

съответстващ на изискванията на чл. 35 на ал. 1 на Раздел II (Задължения на 

юридически лица и еднолични търговци) на Закон за защита при бедствия (ЗЗБ), обн. 

ДВ  бр. 102/19.12.2006 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.77/18.09. 2018 г. 
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1. Технология за флотационно обогатяване на комплексни оловно цинкови 

руди в условията на“ЛЪКИ ИНВЕСТ - ЛОФ” ЕООД 
  

1.1. Прием  на рудата и  технологичен контрол 

 В  ―ЛЪКИ ИНВЕСТ - ЛОФ‖ ЕООД на флотационно обогатяване постъпва 

полиметална, комплексна оловно цинкова руда. със състав представен в таблица 1.1. 
  

Таблица 1.1.  

Химичен състав на преработваната в “ЛЪКИ ИНВЕСТ - ЛОФ” ЕООД оловно-

цинкова  руда (смляна руда преди флотация) 

Компо- 

ненти 

Съдържания, 

% 

Компо- 

ненти 

Съдържания, 

% 

Компо- 

ненти 

Съдържания, 

% 

Олово 2,5-4,5 Мед  0,16-0,25 Стронций  0,007-0,01 

Цинк  1,7-2,7 Сребро  0,003-0,007 Рубидий  0,005-0,006 

Желязо  3,6-4,6 Кадмий  0,007-0,012 Цирконий  < 0,002 

Манган  0,3-1,4 Калай  0,02-0,03 Молибден  < 0,001 

Силиций  6,9-7,8 Никел  0,004-0,007 Кобалт  < 0,001 

Калций  3,4-5,1 Хром  0,007-0,014 Бисмут  < 0,001 

Сяра  3,9-4,6 Фосфор  0,032-0,038 Арсен  < 0,001 

Калий  0,8-0,9 Барий  0,04-0,05 Селен  < 0,001 

 

През 2018 г. са преработени 178142 тона руда.  

Транспортът на рудата и безрудната минна маса от минните обекти до 

обогатителната фабрика се извършва от транспортна фирма с автосамосвали МАЗ, 

КАМАЗ и ШКОДА по асфалтирани пътища. Трасето на маршрута минава през 

селището. 

           За недопускане на разсипване на материала по уличното платно и по шосето се 

следи за претоварване на автомобилите, движението им със съобразена скорост и 

поддържането им в добро техническо-експлоатационно състояние. Влагата на 

извозваната руда е значително по-ниска от тази на концентратите – 5 – 6 % и на 

практика екологични проблеми с отцеждането на руднична вода по трасето на 

маршрута на автомобилите по шосето и по уличното платно няма. Със същите 

автомобили се извозва и произвежданият в обогатителната фабрика оловен и цинков 

концентрат до КЦМ АД в Пловдив, където такива клаузи са залегнали и в договора за 

покупко-продажба на концентрата и не се допускат в движение автомобили, които 

представляват потенциална опасност за замърсяване на околната среда.  
              При пристигането си във фабриката автомобилът се претегля на  автоматична 

автомобилна везна.  Рудата се  разтоварва в приемните бункери, като предварително се 

опробва. 

Чрез химически анализ в среднодневните проби се определя  съдържанието на 

олово и цинк.                

         Постъпилата във фабриката руда постъпва във вътрешните бункери за преработка. 
 

               1.2.  Трошене на рудата 
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Трошенето на рудата се осъществява по тристадийна схема в отворен цикъл. 

Първият стадий на трошене се осъществява в челюстна трошачка (една работна и една 

в резерв), захранвани с пластинчат питател.    

           От челюстната трошачка, рудата постъпва по гумено-лентови транспортьори 

(ГТЛ)  на вибрационно сито за пресяване. 

Под ситовият продукт постъпва през ГТЛ във вътрешните акумулиращи 

бункери   за последващо смилане.  

         Над ситовият продукт чрез ГТЛ постъпва във втори стадий на трошене в конусна 

трошачка. По ГТЛ рудата постъпва на пресяване с вибрационно сито, преди трети 

стадий на трошене в конусна трошачка. Под ситовият продукт постъпва на 2 броя ГТЛ, 

или директно в бункери. Надситовият продукт, след преминаване през трошачката 

преминава във вътрешните бункери за подаване в смилането.  
 

           1.3. Смилане  и класификация на рудата 

               От вътрешнете бункери   рудата постъпва чрез транспортни ленти на смилане 

в две топкови мелници. Смилането се осъществява в затворен цикъл с класификация в 

двуспирален класификатор. 
  

1.4. Флотация  
Схемата на флотация включва флотация на галенита, след него на сфалерита. В 

оловния цикъл, при флотацията на галенита, се подава като събирател разтвор от 

калиев изобутилов ксантогенат – C4H9OCSSK, флотационно масло „DAUDFROT‖ 

натурално, разтвор на калцинирана сода Na2CO3 като регулатор на рН, за поддържането 

му в порядъка 7.4  - 7.8, разтвор на цинков сулфат ZnSO4, натриев сулфид Na2S и 

натриев цианид NaCN като регулатор на рН и депресори на цинковите, железните и  

медните сулфидни минерали за получаването на стандартен висококачествен оловен 

концентрат с ниски примеси на сфалерит, пирит и халкопирит.  
               Сливът от класификатора след смилането постъпва на флотация. 

               Схемата на флотация е  пряка селективна, с първоначална флотаци на 

оловните минерали, агитация за активиране на депресираните в оловната флотация 

цинкови минерали и последваща флотация на цинковите минерали. Рудната флотация 

на оловните и цинковите минерали се извършва в пневмомеханични флотационни 

машини ―DENWER‖ – 300 V, а пречистните операции в механични флотационни 

машини ‖МЕХАНОБЪР‖ – 6 А и ‖МЕХА-НОБЪР‖ – 5 А. 

               Изпусканият при ремонт и престой на машините във флотация материал след 

отработването му по протежение на технологичната линия се акумулира в три зумпфа, 

всеки с вместимост по 100 m
3
. При включване на технологичната линия този материал 

се прикачва във флотационните машини в съответните места с преобладаващото 

съдържание на компонентите. Дренажните помпи са блок-импелери на база 

‖МЕХАНОБЪР‖ – 5 А.               Оловната флотация е компанована с 10 броя 

флотационни машини ―DENWER‖ – 300V – три за първа основна оловна, три за втора 

основна оловна и четири за контролната. Първа пречистка е с две машини 

‖МЕХАНОБЪР‖ – 6 А; втора и трета с три машини М – 5 А,  четвърта с  две, пета 

пречистна е с една машина М – 5 А. Схемата е с комбинирано действие - при по-високо 

съдържание да се работи с  две основни и една контролна  

операция, а при по-ниско – с една основна и с две контролни, съответно с три, четири 

или пет пречистни операции. 

               Цинковата флотация е устроена с 10 броя флотационни машини ―DENWER‖ – 

300 V – 4 за основна, три за първа контролна и три за втора контролна операции. Първа 

пречистна цинкова е с две машини ‖МЕХАНОБЪР‖ – 6 А, втора с три броя 

‖МЕХАНОБЪР‖ – 5 А, трета с две,четвърта и пета една клетка ‖МЕХАНОБЪР‖ – 5 А. 
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               Камерният продукт от оловната флотация постъпва за агитация в контактен 

чан с обем 17 m
3
.  

               Транспортирането на камерните продукти в технологичния поток на 

флотацията се извършва на самотек; пенните продукти от пречистните операции – 

също; пенните продукти от осноените и контролните операции се транспортират с 

камерна помпа ‖МЕХАНОБЪР‖ – 6 А. 

            Технологичната линейна схема на флотация е представена на фиг. 1.1. 

1.5. Обезводняване 

               От крайните пречистни операции оловният и цинковият концентрати на 

самотек,  с добавъчна вода за транспорт, постъпват на обезводняване. Обезводняването 

се осъществява  чрез сгъстяване в радиални сгъстители с централно задвижване с 

диаметър 12 000 mm. Горният слив от сгъстителя за всеки концентрат постъпва на 

утаяване в призматичен утайник с площ 45 m
2
, приливът от утайниците постъпва в 

авариен басейн (зад Багерната помпена станция) заедно с отпадъка – като камерен 

продукт  от втора контролна цинкова флотация – до хвостохранилище ‖ЛЪКИ  - 2, 

КОМПЛЕКС‖. 

               Сгъстеният продукт с плътност 55 – 60 % твърда фаза постъпва на 

обезводняване в барабанен вакуум филтър. Влагата в получения кек е 7 – 8 %  за 

оловния и 11 – 13 % за цинковия концентрат. От складовете за готова продукция, всеки 

концентрат се натоварва с хидравлична грайферна кофа с електротелфер на 

автосамосвали за транспортиране до КЦМ – АД. 

               Изграден е авариен басейн и аванкамера с възможност да поеме изпускания 

при аварийни ситуации флотационен отпадък от фабриката, който се формира от: 

               - преливни води от оловния утайник; 

               - преливни води от цинковия утайник; 

               - салниковата вода от хидроуплътненията на помпите; 

               - прилив от резервоарите за вода; 

               -камерния продукт от втора контролна цинкова флотация 

               На изхода на фабриката има автокантар за отчитане и контролиране на 

качеството и количеството на извозвания за реализация концентрат, като се опробва 

всеки автомобил за съдържание на влага и на платимите за всеки концентрат 

компоненти. 

 



8 
 

 
 

Фиг. 1.1. Технологичната линейна схема на флотация 

 

В процеса на флотационно обогатяване на полиметалните руди се използват 

реагенти с различно предназначение и функции. 
 

Калиев изобутилов ксантогенат 

               Химическа формула: C4H9OCSSK; 

               Индекс №: 006-049-4; 

               CAS №: 502-55-6; 

               ЕС №: 207944 

Основен реагент при флотацията на сулфидните минерали на цветните метали с  

ясно изразени събирателни свойства. При дисоциацията си във воден разтвор образува 

―хетерополярна― връзка (химическа връзка с полярен и аполярен характер) и се 

адсорбира върху  минералните частици на сулфидите на цветните метали – галенит, 

сфалерит, пирит, халкопирит. С това той ги прави ―хидрофобни― (неомокряеми) и 

прилепнали върху въздушните мехури в трифазните флотационни системи, изплуват 

като ―горен― (―пенен―) продукт  (концентрат). 

               Включването му в технологичните операции е под формата на воден разтвор 

(2.5 %), което предполага интензивната му хидролиза, в благоприятна алкална среда. 

Това способствува от своя страна от излишната след адсорбцията върху минералната 

частичка субстанция в разтвора в трифазната флотационна система да се образува 

утайка от меден (калциев, цинков и др.)  диксантогенат, която се отмива и пада на 

дъното.   

Калиево изобутиловия ксантогенат се подава в следните флотационни операции: 

 Смилане; 

 Първа основна оловна; 

 Втора основна оловна; 

 Контролна оловна; 

 Основна цинкова; 

 Първа контролна цинкова; 

 Втора контролна цинкова. 
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               Натриев цианид 

               Химическа формула NaCN; 

               Индекс №: 006-997-00-5; 

               CAS №: 74-90-8; 

               ЕС №: 200-821        

               Флотационен реагент с многогодишна употреба във флотационното 

обогатяване при разделяне на  оловосъдържащи от цинк и медитсъдържащи минерали. 

В комбинация с различни съединения, които съдържат  комплексообразуващи 

елементи, участва в трифазната система с образуване на комплексни съединения с 

различен характер, които взаимодействат избирателно с адсорбираните на минералната 

повърхност ксантогенатни йони с образуването на диксантогидиди и освобождаването 

на минералната частичка от нейната ―хидрофобност―, т. е. омокряемост, и с това 

възможността и да се появи на повърхността на трифазната флотационна система като 

―пенен― продукт.  

               Установено е, че при минимална концентрация комплекси се блокира 

―хидрофилизирането― на сфалерита и пирита. при по-високи концентрации на 

халкопирита и на галенита тези комплекси не действуват. Това способства за постигане 

на ефикасна селекция при флотация на сулфидни руди на цветните метали и да се 

получават флотационни концентрати с ниска концентрация на примеси. 
                

Натриев цианид се подава в следните флотационни операции: 

 Смилане; 

 Първа основна оловна; 

 Втора основна оловна; 

 Първа пречистна оловна; 

 Втора пречистна оловна; 

 Трета пречистна оловна; 

 Четвърта пречистна оловна; 

 Пета пречистна оловна 
 

Меден сулфат  
  Химическа формула: CuSO4; 

Индекс №: 029-004-00-0; 

CAS №: 7758-98-7; 

ЕС №: 231-847 

При флотацията на различните минерални форми на сфалерита (ZnS)  се налага 

употребата на разтвор от меден сулфат (CuSO4) с цел подобряване, активиране на 

флотационната способност на минерала, особено ако в предния цикъл на флотация 

върху него са упражнени депресиращи действия, както е в технологичната схема на 

обогатителната фабрика на предприятието. 

Активиращото действие на медните катийони върху сфалерита се свързва с 

факта, че медните йони са изоморфни на цинковите. При взаимодействието си със 

сфалерита медният катийон образува повърхностно, адсорбиращо съединение по 

реакцията: 
 

ZnS + Cu
2
+ = CuS+Zn

2+
 

 

Това води до увеличаването на количеството на адсорбирания върху 

минералната повърхност ксантогенат, което от своя страна води до подобряване на 
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флотационната способност на сфалерита. Този механизъм протича при алкална среда 

(рН > 7).  

Меден сулфат се подава във флотационната операция агитация преди основна 

цинкова.  

 

Цинков сулфат монохидрат  

Химическа формула: ZnSO4; 

Индекс №: 030-006-00-9; 

CAS №: 7733-02-0; 

ЕС №: 231-793 

Употребява се в оловния цикъл на флотация при селекция на оловния от 

цинковите, пиритните и медните минерали в различни според минералния състав на 

преработваната  руда съотношения, при което се образуват различни химически 

съединения, с различно по своя характер въздействие върху съществуващите 

минерални форми. 

Освен заедно с натриевия цианид употребата на цинковия сулфат за добра 

селекция може да се осъществи и с други комплексообразуващи реактиви или 

самостоятелно, при което може да се образува както трудно разтворимия цинков 

цианид Zn(CN)2, така и цинков карбонат ZnCO3 , и/или  комплексен цинков  

хидрооксид Na2Zn(OH)4. Това би благоприятствало за рязкото намаляване до пълното 

прекратяване на употребата на натриевия цианид NaCN  при рязкото намаляване или 

пълната липса  в рудата на пиритни минерали  FeS2,  при наличието на които 

депресията им без наличието на цианови йони CN
/
  не е възможна. 

Цинков сулфат се подава в следните флотационни операции: 

 Смилане; 

 Първа основна оловна; 

 Втора основна оловна; 

 Първа пречистна оловна; 

 Втора пречистна оловна; 

 Трета пречистна оловна; 

 Четвърта пречистна оловна; 

 Пета пречистна оловна. 
 

Сода калцинирана 

         Химическа формула: Na2CO3; 

               Индекс №: 011-005-00-2; 

               CAS №: 497-19-8; 

               ЕС №: 207-838. 

               Използва се изключително като регулатор на рН на флотационната 

трифазна система за благоприятстване на позитивните за флотацията химически 

взаимодействия. Участва в комплексообразуването с цинковия сулфат, където 

хидролизата повишава алкалността на средата и образува комплексно съединение 

Na2Zn(OH)4, съединение, успешно десорбиращо ксантогенатните йони  от 

минералната повърхност на сфалерита, запазващо по този начин негоата 

хидрофилност и възпрепятстващо по този начин флотирането му на повърхността 

на флотационната трифазна система като съставка на „пенния― продукт, и по този 

начин намалява примесите на разноименните метали в концентратите. 

               Не действа депресиращо на пирита, поради което приложението на това 

комплексно съединение не е успяло до сега напълно да измести от употреба 

натриевия цианид. 
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               Във воден разтвор силно хидролизира и катализира химичните реакции за 

образуване от остатъчните флотационни реагенти на тежки утайки. 

Сода калцинирана  се подава в следните флотационни операции: 

 Смилане; 

 Първа основна оловна; 

 Втора основна оловна; 

 

    Натриев сулфид 

               Химическа формула: Na2S; 

               Индекс №: 016-009-00-8; 

               CAS №: 1313-82-2; 

               ЕС №: 215-211. 

Флотационен реагент с многостранно изявено действие. Използва се като 

депресор, активатор, сулфидизатор, регулатор на рН, десорбент и т. н. Това   се 

обуславя от разнообразието на йонния състав при дисоциацията на натриевия сулфид 

във водна среда: 

Na2S+H2O=2Na
+
+2OH

-
+H2S 

H2S=H
+
+HS

-
 

HS
-
=H

-
+S

2+
 

Сулфидизиращата (активиращата) способност на натриевия сулфид се обуславя  

от склонността на серните йони S
2-

 да образуват сулфиди с катийоните на тежките 

цветни метали. 

При съвместната му употреба със сода натриевият е активен депресор на кварца. 

Друга характерна особеност на натриевия сулфид е да образува с катийоните на 

цветните метали неразтворими колоидно-дисперсни утайки, което от своя страна 

оказва своето позитивно екологично въздействие при правилно подбран технологичен 

режим. 

Натриев сулфид  се подава в следните флотационни операции: 

 Смилане; 

 Първа основна оловна; 

 Втора основна оловна; 
 

       Вар (прахообразна хидратна вар)                

                    Химическа формула: CaO; 

               Индекс №: 020-001-00-x; 

               CAS №: 7440-70-2; 

               ЕС №: 231-179. 

Използва се във воден разтвор като регулатор на рН за обезпечаване на едно или 

друго позитивно за икономическото състояние на предприятието флотационно 

въздействие. 

 

Флотационно масло. Прилага се като флотационен пенообразувател. В 

практиката на ОФ ‖Лъки‖ се използва флотационен пенообразувател DOWROTH 200E  
 

Флотационните реагенти се доставят до склада на фабриката с 

мотокар/електрокар с високоповдигач. Разтварянето се извършва в разтворен чан с 

обем 2.6 m
3
 и по гравитация се транспортира в тръба до разходния чан. От разходните 

чанове с тръбопроводи Ф = 50 mm  реагентовият разтвор се транспортира до 

дозаторите, от където се разпределя до определените в технологичния процес точки за 

оползотворяване. 
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Придвижването на реагентовите разтвори от дозаторите до мястото на подаване 

във флотационния пулп се извършва по пластмасови тръби Ф = 25 mm на самотек. 
 

               Доставката  до склада на фабриката от базисния склад флотационен реагент 

като количество и концентрация на разтворите е представен в следващата таблица: 

 

 Наименование Обем, m
3
 % разтвор 

1 2 3 4 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Калиев изобутилов ксантогенат 

Натриев цианид 

Натриев сулфид 

Меден сулфат 

Цинков сулфат 

Сода калцинирана 

Флотационно масло 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

1.0 

2.85 

2.00 

1.00 

3.20 

3.20 

5.0 

Натур. 

 

Основният входящ суровинен поток в технологичната схема на―ЛЪКИ ИНВЕСТ 

- ЛОФ‖ ЕООД са полиметални сулфидни оловно-цинкови руди от различни находища с 

характеристики представени в следващата таблица 1.2. (химичният състав на рудата е 

представен по горе в Таблица 1.1) 
 

Таблица 1.2. 

№ Показател Описание,стойности 

1. Източник на продукта, 

описание на минералното 

находище, използвано за 

производство на продукта 

Находища ―ДРУЖБА‖ и „Джурково‖. Представено е 

от ивичести биотитови гнайси с гранит и дистенн 

покрити нормално в северната част на находището от  

магматизирани биотитови гнайси, рядко гнайсошисти 

с ивичеста структура. Рудовместващата структура  е 

сулфидна жила със средна мощност до 1.5 m с ясни 

контакти. Орудяването е под формата на прожилки, 

впръслеци и гнезда, представено от сфалерит Sph 

(ZnS),  галенит Ga (PbS),  пирит  Py  (FeS2) и по-

малко халкопирит  HРy  (CuFeS2). 

2. Процеси, използвани при 

производството на материала 

Пробивно-взривни работи 

3. Преобладаваща минерална 

форма 

Галенит  (Ga),  пирит (Py),  сфалерит (Sph),  халко 

пирит (Hpy), кварц (Q), калцит (Ka). 

4. Кристална структура Кубична, ромбична, хексаедрична, октаедрична 

5. Диапазон на концентрация Галенит                1.20 % – 6.00 %; 

Сфалерит             1.20 % - 4.50 %; 

Пирит                   2.00 % - 4.50 %; 

Халкопирит         0.25 % - 1.50 %; 

Кварц                 30.00 % - 75.00 %. 

6. Физическа форма Гранулирана  

7. Молекулна форма PbS;  ZnS;  FeS2;  CuFeS2;  SiO2. 
 

Крайни стокови продукти от производствената дейност на―ЛЪКИ ИНВЕСТ - 

ЛОФ‖ ЕООД са оловни и цинкови концентрати с показатели представени в таблици  1.3 
и 1.4. 

 

Таблица  1.3. Оловен концентрат 
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№ Показател Описание,стойности 

1 Източник на продукта, 

описание на минералното 

находище, използвано за 

производство на 

продукта 

Сулфидна  оловно-цинкова руда от находища 

―ДРУЖБА‖и „ДЖУРКОВО‖Рудата се добива по 

подземен способ със съдържание на: 

Галенит                1.20 % – 6.00 %; 

Сфалерит             1.20 % - 4.50 %; 

Пирит                   2.00 % - 4.50 %; 

Халкопирит         0.25 % - 1.50 %; 

Кварц                 30.00 % - 75.00 %. 

Рудата се подлага по пряка селективна схема на 

флотация,  при което се получават оловен 

концентрат, цинков концентрат и отпадък. 

2. Процеси, използвани при 

производството на 

материала 

Трошене,  мокро смилане в топкови мелници и 

обогатяване по метода на флотацията. 

3. Преобладаваща 

минерална форма 

Галенит  (Ga),  пирит (Py),  сфалерит (Sph),  халко 

пирит (Hpy).  

4. Кристална структура Ромбична, хексаедрична, октаедрична 

5. Диапазон на концентра-

ция 

Галенит                80.00 % – 95.00.00 %; 

Сфалерит             8.00 % - 14.00 %; 

Пирит                   5.00 % - 10.00 %; 

6. Физическа форма Гранулирана  

7. Молекулна форма PbS;  ZnS;  FeS2;  CuFeS2. 

 

През 2018 г. са произведени 8070 тона оловен концентрат 

 

Таблица  1.4. Цинков концентрат 
                                                                                                                

№ Показател Описание,стойности 

1. Източник на продукта, 

описание на минералното 

находище, използвано за 

производство на продукта 

Сулфидна  оловно-цинкова руда от находища 

―ДРУЖБА‖и―ДЖУРКОВО‖. Рудата се добива по 

подземен способ със съдържание на: 

Галенит                1.20 % – 6.00 %; 

Сфалерит             1.20 % - 4.50 %; 

Пирит                   2.00 % - 4.50 %; 

Халкопирит         0.25 % - 1.50 %; 

Кварц                 30.00 % - 75.00 %. 

Рудата се подлага по пряка селективна схема на 

флотация,  при което се получават оловен концентрат, 

цинков концентрат и отпадък. 

2. Процеси, използвани при 

производството на 

материала 

Трошене,  мокро смилане в топкови мелници и 

обогатяване по метода на флотацията. 

3. Преобладаваща минерална 

форма 

Сфалерит (Sph),  галенит  (Ga),  пирит (Py),  халко 

пирит (Hpy).  

4. Кристална структура Ромбична, хексаедрична, октаедрична 

5. Диапазон на концентрация Галенит                3.50 % – 6.50 %; 

Сфалерит             67.00 % - 90.00 %; 

Пирит                   5.00 % - 10.00 %; 

Халкопирит         6.00 % - 12.00 %; 



14 
 

6. Физическа форма Гранулирана  

7. Молекулна форма ZnS;  PbS;   FeS2;  CuFeS2. 

През 2018 г. са произведени 9233 тона цинков концентрат 

 

2. Местоположение на  “ЛЪКИ ИНВЕСТ - ЛОФ” ЕООД  

Площадката на ОФ ‖Лъки‖ е разположена в регулацията на град Лъки.  
В обхвата от 100 до 500 m от площадката на ОФ ‖Лъки‖ са разположени 

общината, кметството, производствени предприятия, търговски обекти училище и др. 

В Приложение  2 е представена карта (мащаб 1 : 500) на геодезическо заснемане – 

Допълнение на обект: Части от квартали 2, 6, 8 и 12 от плана на гр. Лъки. 
Географските координати на обогатителната фабрика (географска ширина и 

географска дължина в градуси, минути и секунди) са както следва:  

“ЛЪКИ 

ИНВЕСТ - 

ЛОФ” ЕООД  Север Изток 

Север-Запад  41°50'15.16"  24°49'51.91" 

Север-Изток 41°50'17.31" 24°49'53.77" 

Юг-Запад  41°50'8.97"  24°49'51.10" 

Юг-Изток  41°50'7.92"  24°49'53.86" 

Фабрика  41°50'11.46"  24°49'52.65" 

 
На фигура 2.1. е представена сателитна снимка на района на обогатителната 

фабрика. 

 



15 
 

 
 

Фиг. 2.1   

Сателитна снимка на площадката на Обогатителна фабрика ”Лъки” 
                   

               Обогатителната фабрика за преработване на добиваната оловно-цинкова руда 

е разположена непосредствено в центъра на гр. Лъки, върху обща площ от 33 700 m
2
. 

Съществува пряка шосейна връзка с общинската, областната и националната пътна 

инфраструктура. Площадката, където се експлоатират съоръженията за флотационно 

обогатяване, са разположени в регулацията на селището в непосредствена близост с 

други обществени сгради. На изток площадката граничи с ул. „Възраждане―, която 

дублира ул .„Хайдушки поляни―, част от шосето Лъки – Пловдив. 

               На север площадката граничи с терен УПИ – 5 – бетоновъзел, понастоящем 

свободен, извън експлоатация, предвиден за технологично разширение на 

промплощадката. На запад са терени УПИ – 1 и УПИ – 2, по регулационния план на 

селището предвидени за озеленяване; на юг е разположен административно-битовия 

корпус в УПИ – 3, предвиден по регулационния план за безвредна индустрия с 

машиностроително предприятие.        
Разположените обекти в съседство с фабриката не са източник и не могат да 

увеличат риска или последствията от голяма авария. 
 

ОФ ”Лъки” 
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На промишлената площадка на―ЛЪКИ ИНВЕСТ - ЛОФ‖ ЕООД са ситуирани 

технологични участъци, съоръжения и сграден фонд представени в таблица  2.1. 
 

Таблица  2.1. Позиции на сгради, технологични участъци и съоръжения на 

Обогатителна фабрика ”Лъки”  

 №  Наименование 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

КПП 

Склад материали 

 Открит склад 

 Битов корпус 

 Механична работилница 

Отвал руда 

Кантар руда 

Външни  бункери 

ГТЛ 

Трошачно отделение 

Мелнично отделение 

Флотационно отделение 

Филтърно отделение 

Резервоари 

Резервоари 

Багерна помпена станция 

Бетоновъзел 

Утайници 

Кантар концентрат 

Път 

Помпена станция 

  

3. Опасни химически вещества (ОХВ) на площадката на“ЛЪКИ ИНВЕСТ - 

ЛОФ” ЕООД  

За  производствената дейност на обогатителната фабрика се използват опасни 

химически вещества като флотационни реагенти. 

В таблица  3.1. е представен разхода на реагенти в ―ЛЪКИ ИНВЕСТ - ЛОФ‖ 

ЕООД. 
 

Таблица 3.1. Разход на реагенти 
 

№ Наименование Разход на реагенти, кг/тон руда 

1 Сода калцинирана 1.3 

2 Хидратна вар 1.8 

3 Натриев цианид 0.05 

4 Цинков сулфат 1.3 

5 Меден сулф 0.4 

6 Калиев изобутилов 

ксантогенат 

0.09 

7 Натриев сулфид 0.02 

8 Флотационно масло 0.060 
 

В представеното за утвърждаване и утвърдено Уведомление за класификация на 

предприятието по чл. 103 на ЗООС (виж Приложение 1) са представени следните ОХВ: 
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1. Калиев изобутил ксантогенат;  

Н411 - Попада в Част 1 на Прил.3, Раздел „Е‖ – Опасности за околната среда Е2 с 

прагови стойности 100/500.  
 

2. Натриев цианид;  

Н 300 - Попада в Част 1 Раздел „Н―- Н1  - категория 1-5/20 т;  

Н 310 -Попада в Част 1Раздел „Н―- Н1 категория 1 прагови количества 5/20.  

Н 330 - Попада в Част 1 Раздел „Н―- Н1 и 5/20.  

Н 372 - Попада в Част 1Раздел „Н―- Н3 категория 1 – 50/200т.  

Н 410 - Попада в Част 1, колона 1,Раздел „Е―-Е1 с прагови кол. 100/200.  
 

3. Цинков сулфат;  

Н 410 –  Попада в Част 1, колона 1,Раздел „Е―-Е1 с прагови кол. 100/200. 
 

4. Меден сулфат;  
Н 410 - Попада в Част 1, колона 1,Раздел „Е―-Е1 с прагови кол. 100/200 
 

5. Негасена вар (калциев оксид);   

STOTE, катежория 1 и 2 - Попада в Част 1 на Прил.3, към чл.103 в Раздел „Н―- Н3 с 

прагови кол. 50/200. 
 

6. Натриев карбонат /калцинирана сода/. Не попада в Приложение № 3, към 

чл.103 на ЗООС. 
 

За определяне на баловата оценка за оценка на инсталацията за флотационно 

обогатяване на оловно цинкови руди с висок или нисък рисков потенциал присъстват 

ОХВ включени в Част I   и Част II на Приложение № 3 на ЗООС.: 

 Натриев цианид и негасена вар (калциев оксид) в категория на опасност 

Раздел „Н‖ – Опасности за здравето; 

 Калиев изобутилов ксантогенат, натриев цианид, цинков сулфат и меден 

сулфат в категория на опасност Раздел „Е‖ – Опасности за околната среда. 
 

В таблица към т. 10 на Уведомлението за класификация на предприятието по 

чл. 103 на ЗООС е представено описание на опасните вещества, които са или се 

планира да бъдат налични в предприятието/съоръжението: химично наименование на 

ОХВ, CAS №,  EINECS №, категория/и 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, проектен капацитет на технологичното съоръжение (в 

тонове), налично количество (в тонове), физична форма на веществото. 
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Таблица към т. 10 на Уведомлението за класификация на предприятието 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Калиев 

изобутил 

ксантогенат 

13001-46-2 235-837-2 Н251 – самонагряващ 
мателиал, може да 
предизвика самозапалване. 
Категория на опасност 1 

 
Н302 остра токсичност 
категория на опасност 4, 
вреден при поглъщане 
 
Н315 корозия/дразнене на 
кожата, категориа на 
опасност 2 

 
Н411 – Опасно за водната 
среда – хронична опасност, 
категория 2, Токсичен  за  
водните организми с 
дълготраен ефект, Категория 
на опасност  
 

 

Не попада  в Прил.3 
 
 
 

 
Не попада  в Прил.3 
 
 
 
Не попада  в Прил.3 
 
 

 

Попада в Част 1 на 

Прил.3, Раздел „Е” 

– Опасности за 

околната среда Е2 

с прагови 

стойности 100/500 

Количеството 

вещество е по-

малко от 

праговото 

количество в 

колона 2 

10 2.5 

П
р
ах

, 
л
ю

сп
и

 и
л
и

 п
еп

ел
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Натриев 

цианид  
 

143-33-9 205-599-4 Н290 Корозивно за метали, 
категория на опасност 1; 

 
Н300 Остра токсичност 
(орална), категория на 
опасност 1, 2. Смъртоносeн 
при поглъщане 
 
 
 

 
 
Н310 Остра токсичност 
(дермална), категория на 
опасност 1, 2 Смъртоносен 
при контакт с кожата 
 
 
 

 
 
 
Н330 Остра токсичност 
(инхал.), категория на 
опасност 1, 2. Смъртоносен 
при вдишване. 
 

 
 
Н372 Специфична токсичност 
за определени органи — 
повтаряща се експозиция, 
категория на - опасност 1 
 
 

 
 
 
 
Н410 – много токсичен към 
водните организми с 
дълготраен ефект, Категория 
на опасност 1 

Не попада в Прил.3, 
 

 

Попада в Част 1 

Раздел „Н“- Н1  - 

категория 1-5/20 т. 
Количеството 

опасно в-во равно 

на праговото  в 

колона 2  
 
 
Попада в Част 
1Раздел „Н―- Н1 
категория 1 прагови 
количества 5/20. 

Количеството 

опасно в-во е 

равно на  

праговото  в 

колона 2  
 

Попада в Част 1 

Раздел „Н“- Н1 и 

5/20. Количеството 

опасно в-во е 

равно  в колона 2  

 
 

Попада в Част 

1Раздел „Н“- Н3 

категория 1 – 

50/200т. 

Количеството 

опасно в-во не 

надвишава  

праговото  в 

колона 2  
 

Попада в Част 1, 

колона 1,Раздел 

„Е“-Е1 с прагови 

кол. 100/200. 

Количеството 

опасно е под 

праговото в 

колона 2 

5 1.2 

тв
ъ

р
д
о
 

Цинков 

сулфат 

7733-02-0 231-793-3 Н302 остра токсичност 
категория на опасност 4, 
вреден при поглъщане 
 

Н318 увреждане на очи 
вредност 1 
 
 
Н410 –  много токсичен към 
водните организми с 
дълготраен ефект, Категория 
на опасност 1 

 
 
Н400 – силно токсичен към 
водните организми Категория 
на опасност 1 

Не попада в Прил.3, 
към чл.103 
 
 

Не попада в Прил.3, 
към чл.103 
 
 

Попада в Част 1, 

колона 1,Раздел 

„Е“-Е1 с прагови 

кол. 100/200. 

Количеството 

опасно в-во е по-

малко от 

праговото в 

колона 2 

10 3.5 Твърдо, 
грану-

ли 

Меден 

сулфат 
 

7758-98-7 231-847-6 Н302 остра токсичност 
категория на опасност 4, 
вреден при поглъщане 

Не попада в Прил.3, 
към чл.103  
 

10 3.5 твърдо 



20 
 

 
Н410 –  много токсичен към 

водните организми с 
дълготраен ефект, Категория 
на опасност 1 
 
 
 
 
 

 
Н400 – силно токсичен към 
водните организми Категория 
на опасност 1 
 
Н319 – сериозно овреждане 
на очите, Категория на 
опасност 2 (Eye irit.2) 
Н315 корозия/дразнене на 

кожата, категориа на 
опасност 2 

 

Попада в Част 1, 

колона 1,Раздел 

„Е“-Е1 с прагови 

кол. 100/200 
Количеството 

опасно в-во е по-

малко от 

праговото в 

колона 2 

 
Не попада в Прил.3, 
към чл.103  
 

Негасена вар 

Калциев 

оксид  

1305-78-8 215-138-9 STOT SE категория 1 и 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Н318 увреждане на очи 
вредност  

 
Н315 корозия/дразнене на 
кожата, категориа на 
опасност  
Н335 може да предизвика 
дразнене на дихателните 
пътища 

Попада в Част 1 на 

Прил.3, към чл.103 

в Раздел „Н“- Н3 с 

прагови кол. 

50/200. 

Количеството 

опасно в-во е 

малко  от 

праговото в  

колона 2. 

 
Не попада в Прил.3, 
към чл.103  

 
Не попада в Прил.3, 
към чл.103  
 
Не попада в Прил.3, 
към чл.103  
 

10 5 твърдо 

Натриев 

карбонат 

/калциниран

а сода/ 

497-19-8 207-838-8 Н319 Предизвиква силно 

дразнене на очите 

Не попада в Прил.3, 

към чл.103  
 

   

 

Извън категоризацията като опасни вещества съгласно Приложение № 3 на 

ЗООС за производствената дейност на―ЛЪКИ ИНВЕСТ - ЛОФ‖ се използват различни 

спомагателни материали (флотационни реагенти): флотационно масло, водно стъкло, 

натриев  сулфид. 
Използваните флотореагенти съгласно Информационните листове за 

безопасност, представени в Приложение 3 имат следните характеристики: 
 

Калиев изобутилов ксантогенат 

Молекулна формула: C4H9OS2K 

CAS: 13001-46-2  
 

Класификация на веществото или смесите, съгласно Регламент (EC) No 1272/2008 

(CLP)  

H251 – самонагряващ материал категория 1; може да предизвика самозапалване  

Н302 – вреден при поглъщане категория 4  

Н315 – предизвиква дразнене на кожата категория 2  
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Н411 – токсичен за водните организми с дълготраен ефект категория 2 
 

Специфични рискове от естеството на веществото: внезапно възпламеним материал, 

в комбинация с определени органични химикали, може да формира запалими облаци 

прах във въздуха. При стареенето, при контакт с вода, както и при награвяне, се отделя 

- изключително възпламеним въглероден дисулфид. Нагряването може да доведе до 

разширяване или декомпозиция, водещо до разрушаване на контейнера. 
 

Съхранение  
Ксантогенати в твърдо състояние да се съхраняват в оригинална, подходящо 

запечатана опаковка на хладно, сухо и проветриво място. Да се пази от топлина, 

пламък, огън, силно слънце и влага. При контакт с вода, материалът се разрушава като 

отделя токсичен запалим газ. Контейнерите да се пазят постоянно затворени и редовно 

да се проверява за разливания. 

 

Меден сулфат 

Молекулна формула: CuSO4 

CAS №: 7758-98-7; 

            ЕС №: 231-847 
  

Класификация на веществото или смесите, съгласно Регламент (EC) No 1272/2008 

(CLP) 

Н302 – остра токсичност (орална); 

Н315 – корозия/дразнене на кожата; 

Н319 – сериозно увреждане на очите/дразнене на очите; 

Н400 – опасно за водната среда – остра опасност; 

Н410 - опасно за водната среда – хронична опасност. 
 

Запалимост – незапалим. 

Граница на експлозия – тази информация не е налична. 

Възможност за опасни реакции – реагира рязко с магнезий, силен окислител. 

Условия, които трябва да се избягват–разлагане започва при температура над 

110 
о
С 

Екологична информация – силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект. 
 

Натриев сулфид 

Молекулна формула: Na2S  

CAS №: 1313-82-2; 

ЕС №: 215-211 
 

Класифициране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) 

Н290 - Вещество или смес корозивни за металите; 

Н301 - Остра токсичност орална; 

Н311 - Остра токсичност дермална; 

Н314 - Корозия/дразнене на кожата; 

Н318 - Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите; 

Н400 - Опасно за водната среда – остра опасност. 

Точка на запалване - не е приложим. 

Запалимост (твърдо вещество, газ) - тези информации не са налични. 

Граница на експлозия - тази информация не е налична. 
 

Цинков сулфат    

Молекулна формула: ZnSO4 
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CAS номер 7446-19-7 

EO номер 231-793-3 

Класифициране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) 

Н302 - Остра токсичност орална; 

Н318 - Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите; 

Н400 - Опасно за водната среда – остра опасност; 

Н410 - Опасно за водната среда –хронична опасност. 

Точка на запалване - не е приложим. 

Запалимост (твърдо вещество, газ) – незапалим. 

Граница на експлозия - тази информация не е налична. 

Оксидиращи свойства – няма. 
 

Вар (прахообразна хидратна вар) 
Молекулна формула: Ca(OН)2; 

CAS номер 1305-62-0; 

EO номер 215-137-3 

Класифициране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) 

Н315 – корозия/дразнене на кожата 

Н318 – сериозно увреждане на очите/дразнене на очите 

Н335 - специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция 

(дразнене на дихателните пътища) 
 

Точка на запалване не е приложим. 

Запалимост (твърдо вещество, газ) - незапалим 

Температура на самозапалване - няма налична информация относно това свойство. 

Температура на разпадане >550 °C. 

Експлозивни свойства - няма 

Оксидиращи свойства - няма 

Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа – негорим. 
 

Натриев цианид      

Молекулна формула: NaCN 

CAS номер 143-33-9 

Индекс номер 006 – 007 – 00 – 5 

ЕО № 205 – 599 - 4 
 

Класифициране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 

 H300 - остра токсичност, Категория 2, орално; 

 H330 - остра токсичност, Категория 2, вдишване;  

 H310 - остра токсичност, Категория 1, кожен;  

 H372 - специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция, 

Категория 1, щитовидна жлеза;  

 H400 - остра токсичност за водната среда, Категория 1;  

 H410 - хронична токсичност за водната среда, Категория 1. 

 

Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа: 

Негорим. 

Пожар може да причини развитието на: циановодород (циановодородна киселина) 

Да не се допуска контакт с вода. При контакт с вода продукта отделя Циановодород 

(циановодородна киселина). 
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Температура на запалване – неприложим; 

Запалимост (твърдо вещество, газ) - продуктът е невъзпламеним; 

Долна граница на експлозивност – неприложим; 

Горна граница на експлозивност – неприложим; 

Температура на самозапалване - няма налична информация; 

Експлозивни свойства – не е класифициран като експлозивен. 
 

Възможност за опасни реакции  

Опасност от експлозия с хлорати, нитрити, нитрати. 

Окислители, отделяне на Циановодород (циановодородна киселина) 
 

Образува опасни газове или пари при контакт с : 

Алкални соли, киселини, вода - отделяне на Циановодород (циановодородна киселина) 
 

В информационния лист за безопасност е отбелзано, че за това вещество не е на 

разположение регистрационен номер, както и веществото или неговата употреба са 

освободени от регистрация съгласно член 2 на регламент REACH (ЕО) No 1907/2006, 

годишният тонаж не изисква регистрация или за регистрацията се предвижда по късен 

краен срок. 
 

В ИЛБ кат предупреждения за опасност е отбелязано EUH032 - при контакт с 

киселини се отделя силно токсичен газ. 

 Използването на цианиди в минната промишленост, в т. ч. в стадия флотационно 

обогатяване на руди на тежки цветни и извличане на благородни метали е широко 

използван метод. Задължително условие обаче, е спазване на регламентирани условия 

за използването на цианидите и превантивни мерки за защита от токсикологичната им 

характеристика. 

 В тази връзка представяме допълнителна информация, спрямо тази отразена в 

ИЛБ за натриева цианид, получена от справочна и специализирани литературни 

източници. 

В класа на циановите съединения (цианидите) влиза голям брой силно токсични 

вещества, които се отличават с бързо действие върху човешкия организъм Най-

опасният представител на този клас съединения е циано-водородът (HCN). Неговото 

действие се състои  в блокиране на окислителните ферменти, в резултат на което се 

спира дишането на тъканите. Подобно е действието и на всички други цианови 

съединения, които са способни да отделят в организма циано-водород, или да образуват 

цианиден анион ( CN
–
) в достатъчни концентрации. Най-токсични цианиди са 

натриевият и калиевият цианиди (NaCN, KCN ), които имат добра разтворимост във 

вода и образуват цианиден йон в значителни концентрации. Токсичността на цианидите 

се проявява главно по отношение на циановодород и алкални цианиди. Отравяния с 

алкални цианиди са възможни при случайно поглъщане, при проникване през ранички 

по кожата, или вдишване на съдържащи цианиди аерозоли или прах. Постъпването на 

HCN  в организма става главно чрез вдишване. При високи концентрации той може да 

прониква и през кожата на човека.  

При остри отравяния се стига до спиране на дишането, паралич и смърт. При 

хронични отравяния се стига до парализа на долните крайници, поражения върху 

нервната система, върху главния и гръбначния мозък.  

В утвърдената практика на флотация на оловно-цинкови руди, с прилагане на 

алкални цианиди, емисии от циановодород не могат да бъдат образувани, поради 

съществените особеност на процесите, а именно:   
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-  Всички технологични процеси са ―мокри‖ и се провеждат в алкална среда, като 

още преди добавяне на натриев цианид в системата се добавя калциев хидроокисид 

(хидратна вар) за регулиране рН на средата; 

-  Съгласно равновесната реакция  CN
 – 

 + H
 + 

 = HCN(газ),  разпределението между 

йоните  CN
 – 

 и  HCNгаз  има висока стойност на равновесната константа (Кр = 9,4 ), 

което категорично показва, че отделяне на циановодород в газообразно състояние (т. к. 

27 
0
С)  от разтворите е възможно само в присъстивие на свободни H

 + 
-йони, т. е. в 

кисела среда. Това доказателство, че  в алкална среда при рН  > 7,5 е невъзможно 

образуването на HCN, потвърдено от дългогодишната практика на флотационните 

фабрики. 
 

 В процеса на експлоатация на―ЛЪКИ ИНВЕСТ - ЛОФ‖ ЕООД се генерира като 

опасен отпадък флотационен отпадък (стерил), който чрез хидротранспорт постъпва за 

обезвреждане в действащото хвостохранилище „Лъки 2 комплекс отстоящо на 

разстояние 2 750 m от обогатителната фабрика. Хвостохранилището е класифицирано 

като предприятие с висок рисков потенциал. 
В следващата таблица 3.2 са представени резултати от химически анализи на 

проби от преработваната руда и отпадъчния  хвост от обогатяването, в т. ч. резултати от 

текущи анализи на проби руда и хвост от химическата лаборатория на ―ЛЪКИ 

ИНВЕСТ - ЛОФ‖, от Химическата лаборатория на СУ ―Св. Климент Охридски‖  и от 

―ЕВРОТЕСТ-КОНТРОЛ‖ АД -  София. Данни за минераложкия състав на хвоста, по 

отношение на основните минерали на цветни метали и скалната маса, са представени  в 

таблица  3.3.  
 

Таблица 3.2 

Химичен състав на флотационен отпадък (24 компонента – по данни от текуши 

анализи на “ЛЪКИ ИНВЕСТ - ЛОФ‖) 

Компо- 

ненти 

Съдържания, 

% 

Компо- 

ненти 

Съдържания, 

% 

Компо- 

ненти 

Съдържания, 

% 

Олово 0,11-0,23 Хром  0,014-0,015 Никел  0,002-0,015 

Цинк  0,20-0,40 Титан  0,011-0,015 Барий  0,006-0,029 

Желязо  3,1-4,1 Ванадий  0,012-0,017 Стронций  0,051-0,059 

Манган  0,61-0,85 Молибден  ,002-0,003 Цирконий  0,006-0,017 

Калций  2,1-3,4 Арсен  0,009-0,018 Сребро  < 0,001 

Калий  1,2-1,5 Антимон  0,005-0,015 Кобалт  < 0,001 

Сяра  3,5-4,5 Бисмут  0,001-0,002 Калай  < 0,001 

Мед  0,022-0,024 Кадмий  0,001-0,007 Селен  < 0,001 
 

Таблица 3.3 

Обща минераложка характеристика на преработваните в “ЛЪКИ ИНВЕСТ - 

ЛОФ” оловно-цинкови руди и получавания флотационен отпадък 

№ Параметри Характеристика на отпадъка 

1. Наименование на  на 

продукта (руда, флотационен 

отпадък) 

Флотационен отпадък (хвост) от флотацията на  

сулфидна оловно-цинкова руда  

2. Източник на продукта, 

описание на минералното 

находище, използвано за 

производство на продукта 

Сулфидна  оловно-цинкова руда от находище 

―Дружба‖. Рудата се добива по подземен способ със 

съдържание на: 

Галенит                1,20 % - 6,0 %; 

Сфалерит             1,20 % - 4,50 %; 

Халкопирит         0,25 % - 1,50 %; 
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Кварц                    30,0 % - 75,0 %. 

 Рудата се подлага на пряка селективна флотация, с  

получаване на оловен концентрат, цинков 

концентрат и флотационен отпадък (хвост). 

3. Процеси, използвани при 

производството  

 Трошене, мокро смилане в топкови мелници и 

флотационно обогатяване с употребата на 

химически реагенти, класифицирани като опасни 

вещества. 

4. Преобладаваще минералн 

форми 

Галенит (PbS), сфалерит (ZnS),  халкопирит 

(CuFeS2), кварц (SiO2), калцит (CaCO3). 

5. Кристална структура Кубична, ромбична, хексаедрична, октаедрична 

6. Диапазон на съдържания в 

отпадъка (хоста) 

Галенит                0,20 % - 0,75 %; 

Сфалерит             0,37 % - 1,50 %; 

Халкопирит         0,06 % - 1,40 %; 

Кварц                  90,0 % - 95,0 %. 

7. Физическа форма Ситнозърнеста   

8. Молекулна форма PbS ;  ZnS ;  FeS2 ;  CuFeS2 ;  SiO2; CaCO3. 

9. Аналитични методи  при 

определянето на веществото, 

примесите и добавките. 

Класически химически качествен и количествен 

анализ по обемен комплексометричен метод, метода 

на атомна адсорбция, рентгено-флуоресцентен 

метод. 
 

От представените по-горе взаимно допълващи се по компоненти резултати от 

химическите анализи на постъпващата за преработка руда   и отпадъчния хвост от 

обогатяването, по отношение риска от евентуални екологични последствия с негативен 

характер, може да се направят следните изводи: 

1. Не се констатират изменения в качествения състав на рудата от разработваните 

месторождения, настъпили с течение на времето от началото на тяхната експлоатация и 

водещи до рискове за негативни въздействия върху околната среда; 

2. Химическият състав на подлежащия на депониране  в хвостохранилище ‖Лъки-

2 комплекс‖ флотационен отпадъка (хвост) не предполага екологичен риск. 
 

3.1. Класификация на флотационния отпадък съгласно Директива 

2000/532/EО и националното законодателство (Приложение  № 1 към 

Наредба № 2 от 2014 г. за класификация на отпадъците,ДВ бр. 66/2014 г., 

2018 г.) 

Съгласно чл. 22.б, ал 1 на ЗПБ (обн., ДВ, бр.23/12.03.1999 г., посл. изм. и доп. ДВ, 

бр. 56/24.07.2015 г.), в съответствие с Решение 2000/532/ЕО на Съвета (относно 

хармонизиране класификацията на опасноте отпадъци) и ―Регламент № 1272/2008 ЕО  

на Европейския парламент и на Съвета от 16.12.2008 г. относно класифицирането, 

етикирането  и опаковането на вещества и смеси―,  минните отпадъци се класифицират 

по реда определен с наредбата по чл. 22.к  на  ЗПБ, в съответствие с кодовете в 

Приложение 1 към Наредба № 2 от 23.06.2014 г. (ДВ бр. 65/2014 г.), според степента на 

риска за околната среда и човешкото здраве, на основата на техните качествени 

характеристики.  В тази връзка, внасяният за депониране в хвостохранилище ‖Лъки-2 

комплекс‖ флотационен отпадък (хвост) може да се  класифицира като опасен с код 01 

03 05 (*) ‖Други отпадъци от обогатяването, съдържащи опасни вещества” – 

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 и 2 на Наредба № 2 от 23.06.2014 г. за 

класификация на отпадъците.  

Флотационният отпадък (хвост) от Обогатителна фабрика ‖Лъки‖ представлява 

ситнозърнеста  нерудна скална маса, съдържаща компоненти на вредни вещества, така 



26 
 

че при класификацията попада в категорията на опасен отпадък. Трябва да се посочи 

обаче, че съдържанията в хвоста на опасни вещества, посочени със свойствата Н3 до 

Н8, Н10, Н11 и Н13  на Приложение № 2 към чл. 6, ал. 2, т. 1 и т. 3 буква ‖б‖ на 

Наредба № 2 от 23.06.2014 г., които са потенциално вредни за околната среда и 

човешкото здраве, сумарно са под 5 % от масата на хвоста, а поотделно са в количества, 

които не превишават граничните стойности, определени в  Приложение 2 към чл. 6, ал. 

2, т. 1 и т. 3  на Наредбата. Тези обстоятелства са осветлени подробно в утвърдения от 

МЕ  ‖План за управление на минните отпадъци‖ и с резултати от аналитичното 

определяне на киселинния (КП) и  неутрализационния (НП) потенциаили, както и на 

киселинно-неутрализационния потенциал (КНП = НП/КП) на подлежащия на 

депониране хвост, представени по-долу. 

Съгласно документа за НДНТ за минната промишленост, киселинно-

генериращата способност на сулфидните минерали на желязото (преди всичко пирит) 

дава т. нар. ”киселинен потенциал” на отпадъка (КП или  AP-Acid Potential – BREF 

Code МТWR, т.4.3.1.1 - Prediction of ADR potential). Противодействието 

(неутрализирането) на КП в отпадъка се дава с т. нар. ‖ неутрализационен 

потенциал‖(НП или NP-Neutralisation potential). КП се определя от съдържанието на 

сулфидна сяра, а неутрализационният потенциал  –  от съдържанието на алкални 

(например  К-, Na-оксиди) и алкалоземни минерали (например CaCO3 и MgCO3), или 

алкални алумосиликати (например KAl2O8, KAl(AlSi3O10)(ОН)2 или 

KMg1,5Fe1,5AlSi3O10(ОН)2 ). 

Направените изследване и анализ във връзка с преустройството на ‖Лъки-2 

язовир‖  в съоръжение за ‖сухо‖ депониране на флотационния отпадък (хвост),  налагат 

изводът, че последният, класифициран като опасен отпадък,  ...‖съдържа потенциално 

вредни вещества за околната среда и здравето на човека, включително във фините 

частици на отпадъка, в количества непревишаващи граничните стойности, 

определени в Приложение 2 към   чл. 6, ал. 2, т. 1 и т. 3  на Наредба № 2/2014 г.”. 

Управлението на  флотационния  отпадък (хвост) ще се осъществява съгласно 

утвърден ‖План за управление на минните отпадъци‖ (ПУМО), разработен на основата 

на  Закона за подземните богатства (ЗПБ – обн., ДВ, бр.23/12.03.1999 г., посл. изм.и 

доп. ДВ, бр. 56/24.07.2015 г.) и  новата Наредба за управление на минните отпадъци 

(приета с ПМС № 1/07.01.2016 г., обн. ДВ. бр.5/19.01.2016 г.), в съответствие с Чл. 22 г, 

ал. 3 на ЗПБ (обн. ДВ бр. 23 от 12.03.1999 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 56 от 24.07.2015 

г.), както и ‖Директива 2006/21/EО на Европейския парламент и на ЕС за управление на 

отпадъци от минната  промишленост‖.  Изготвеният ПУМО  е съобразен с принципа за 

устойчиво развитие, основавайки се на Най-добрите налични техники, като са взети 

предвид техническите характеристики на новото съоръжението за минни отпадъци 

(реконструираното хвосто-хранилище ‖Лъки-2 язовир‖), неговото местоположение и 

местните условия на околната среда.  
 

Независимо от това, че хвостохранилището за обезвреждане на флотационния 

отпадък е на разстояние 2 750 m от обогатителната фабрика, трябва да се отчита 

комулативния ефект на опасния отпадък – хвост, генериран от ―ЛЪКИ ИНВЕСТ - 

ЛОФ‖ ЕООД върху околната среда и възникването на опасност от производствени 

аварии. Това изисква спазването на конкретни изисквания за  намаляване 

концентрацията на натриев цианид във флотационния отпадък. 

Съгласно чл. 21 на Наредбата за управление на минните отпадъци (приета с ПМС 

№ 1/07.01.2016 г., обн. ДВ бр. 5 от 19.01.2016 г.) и чл. 22г. ал. (6) на ЗПБ (Нова - ДВ, 

бр. 56 от 2015 г.), в ПУМО за хвостохранилища с наличие на цианиди, операторът е 

задължен да предлага мерки за намаляване концентрацията на слабо-киселинния 

разложим цианид (в случая NaCN-разтвор). Принципните възможности за намаляване 
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разхода на цианиди, съгласно  документаза НДНТ (Reference Document on Best 

Available Techniques for Management of  Tailings and Waste-Rock in Mining Activities, 

January 2009), са посочени в  BREF Code MTWR, т. 4.3.2.2 - Operotional strategies to 

minimise cianide addition. Една от съществените препоръки е въвеждането на 

автоматичен цианиден контрол (BREF Code MTWR,т. 4.3.2.2.1 - Automatic cianide 

control). 

Съгласно разработен от Дружеството ―Технически проект за първична преработка 

на подземни богатства – оловно-цинкови руди‖, средногодишният разход на 

флотационен реагент натриев цианид e 50 g/t NaCN. При  позволен резерв на разхода от 

33,3 % (респетивно  50 + 16,3 =  66,3 g/t), максималният възможен разход на цианид ще 

бъде до 66 g/t суха минна маса (съгласно методиката на технологичния регламент и 

направени  технологични разчети). 

Съгласно прилагания в ―ЛЪКИ ИНВЕСТ - ЛОФ‖ технологичен регламент, 

представен в ПУМО за разчети на водно-шламовата схема от слива на класификатора 

при мелницата,  в основна оловна флотация постъпва пулп със съдържание 33,5 % 

твърда маса при фактически разход на натриев цианид до 100 g/t суха минна масса (т. е. 

в 1 m
3
 пулп има 0,335 t суха минна маса, отнесено към изискванията на Директивата, 

при максимално възможен разход  на цианид 100 g/t суха минна маса, съдържанието ще 

бъде 33,5 mg/kg, без да се отчита при разчетите извършващото се при флотацията и в 

хвостохранилището вторично окисляване, адсорбция от минералната повърхност и  

разлагане  на натриевия цианид в течната фаза на пулпата.  

В процеса на флотационните операции, при преминаването през  различните 

етапи, се постига разреждане на пулпа с добавка на допълнителни количества вода до 

плътност  17,5 %  твърди вещество в камерния продукт на последната втора контролна 

цинкова флотация, при което съдържанието на цианид ще падне до 17,5 mg/kg твърда 

маса (респективно под 4,4 mg/dm
3 

вода в хвостохранилището), което отговаря на  

изискванията на чл. 21, ал. 1  на Наредбата за управление на минните отпадъци и 

Директива 2006/21/ЕС за периода от 01.05.2013 г. до 01.05.2018 г. (формално под  25 

mg/kg за периода до 01 май 2018 г.). 

Резултатите от химически анализ за натриев цианид в оборотните води от 

хвостохранилище ‖Лъки-2 временно‖, връщани в пълен рецикъл към ―ЛЪКИ ИНВЕСТ 

- ЛОФ‖,  показва значително по-ниски остатъчни съдържания от посочените по-горе 

изисквания. Причината е в протичането на т. нар. ‖естествена детоксикация‖или 

деструкция на цианидите ( BREF Code MTWR - т.4.3.11.8 – Cianide Treatment, както и  

Elliott L. C. M. et al. – Cianide destruction: A review of  Common approaches and selected 

case studies.2002), протичаща по показания на следващата  фигура 3.1. механизъм на 

естественото разграждане на натриения цианид при престояване на пулпа в утаечното 

езеро на хвостохранилището. 
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Хидролиза

Метални комплекси
 подлежащи на частично 
биологично окисление

 

Фиг. 3.1. 

Механизъм на естественото разграждане (деструкция) на цианидите  

при престояване на пулпа в хвостохранилище от намивен тип, в случая –              

в хвостохранилище ”Лъки-2 временно” 

Разграждането се осъществява в резултат на редица спонтанно протичащи, с 

различна скорост процеси. Както следва от приложената схема, алкалните цианиди (в случая 

натриевият цианид) във водите на утаечното езеро на хвостохранилище ‖Лъки-2 временно‖ 

търпи разлагане до напълно безвредни компоненти по многовариантен механизъм, включващ 

хидролизни и окислителни процеси чрез разтворен кислород и въздействие на слънчевите 

(ултравиолетови) лъчи, чрез изпаряване и фотолиза, чрез сорбция, биологично окисляване и др.  

Представеният механизъм е от особена важност при заустване на съдържащи цианиди 

отпадъчни води в повърхностни водоприемници. В нашия случай на пълен рецикъл на водите от 

хвосто-хранилището обратно в основната схема на ―ЛЪКИ ИНВЕСТ - ЛОФ‖, посоченият 

механизъм има второстепенно значение, главно като бариера срещу натрупване на цианиди в 

оборотната схема при продължителна работа. 

            Хидротранспортът на флотационният отпадък до хвостохранилище ‖ЛЪКИ – 2, 

КОМПЛЕКС‖ се осъществява с три последователно свързани пясъчни помпи, свързани 

с базалтиран тръбопровод с вътрешен диаметър Ф - 200 mm и с обща дължина 2 750 m. 

               Отпадъкът от флотация, камерен продукт от втора контролна цинкова 

флотация, постъпват в аванкамерата на Багерната помпена станция. Тогава, когато 

постъпващия обем е по-голям от възможностите на помпите, приливът постъпва в 

аварийния басейн, откъдето с 2 бр. камерни помпа се подава в аванкамерата на 

помпената станция в цикъла, 

когато няма прилив. В аварийния басейн постъпват и преливните води от оловния и 

цинковия утайник. 
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3.2. Технологични съоръжения, в които ще са налични опасни вещества от 

Приложение № 3 на ЗООС и флотационни реагенти извън обхвата на 

Приложение № 3 на ЗООС 

 

На промишлената площадка на обогатителната фабрика са разположени 

складовете на ползваните флотационни реагенти. В складовите помещения 

флотационните реагенти (ФР) се съхраняват след транспортирне от базисните складове 

на фирмата – доставчик в гр. Кърджали до склада на Обогатителната фабрика и от 

склада на Обогатителната фабрика до мястото на разтваряне, с мотокар, на палети или 

в метална опаковка (варели и/или метални или пластмасови бидони), и/или в 

пластмасови торби в тъканни опаковки (чували). 

1. Ксантогенат. Пристига в опаковка  от полиетиленова торба в метална външна 

опаковка (варел), с вместимост 120 – 150 kg. Ксантогенати в твърдо състояние се 

съхраняват в оригинална, подходящо запечатана опаковка на хладно, сухо и проветриво 

място. Пазят се от топлина, пламък, огън, силно слънце и влага. При контакт с вода, 

материалът се разрушава като отделя токсичен запалим газ. Контейнерите се пазят 

постоянно затворени и редовно се проверява за разливи. 
 

 2. Натриев цианид. Полиетиленова  торба в метален (стоманен) варел с вместимост 50 

– 65 kg. Натриевия цианид се приема за съхранение опакован в оригинално затворени 

опаковки. Всяка опакована единица трябва да има етикет, маркиращ продукта. 

Продуктът се транспортира в покрит транспорт, защитен от увреждане. 

Началника на  склада извършва инвентаризация и проверка на наличните 

количества. 

 Всяка доставка на натриев цианид се проверява, като се завежда в специален 

журнал с цел контрол на постъпилите и консумирани количества на територията на 

предприятието. От производителя и доставчика се изисква да се представи сертификат 

за доставеното количество . 

В склада за натриев цианид се допускат само лица по утвърден списък, които са 

преминали встъпителен инструктаж и обучение за работа с опасни вещества. Копие от 

утвърдения списък се съхранява от началник склада. 

Началника на  склада няма право да допуска в склада за опасни вещества лица 

извън утвърдения списък. 

Необходимото за деня количество се претегля и предава от началник склада с 

нареждане за експедиция. 

Нареждането за експедиция се описва в специалната книга.  

Всички опаковки, съдържащи цианид задължително се подлагат на 

детоксикация. 

 Процес на детоксикация:   Утаяване (с железен моносулфид при  

         Стойност на рН 8 – 10 или 3 – 4) 

Началника на склада го напуска, само след като се увери, че всички работници 

са го напуснали. 

Началник склада го заключва и включва сигнално – охранителната система. 

 

3.   Вар (прахообразна хидратна вар). Доставя се като прахообразна хидратна 

вар от която се приготвя суспензия.  

4. Цинков сулфат. Вътрешна полиетиленова торба, положена във външна 

тъкана, с вместимост от 50 kg. 
 

5. Меден сулфат. Вътрешна полиетиленова торба, положена във външна 

тъкана, с вместимост от 50 kg. 
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Съгласно Уведомлението за класификация на обогатителната фабрика по чл. 103 

от ЗООС, точка 10 извън Приложение № 103 на ЗООС са следните флотореагенти: 

- Натриев карбонат.  Съхранява се във вътрешна полиетиленова торба, 

положена във външна тъкана, с вместимост от 50 kg. 

-   Натриев сулфид. Съхранява се във вътрешна полиетиленова торба, положена 

във външна тъкана, с вместимост от 50 kg; 

-   Флотационно масло. Съхранява се в опаковка в пластмасов бидон с 

вместимост 1000 l и метални варели с вместимост 200 l. 
 

 Ситуирането на складовите помещения за флотореагенти е представено на 

следващата фигура  3.2 както и в Приложение 2. 

Складовете са разположени в закрити помещения, устроени в съответствие с 

всички за противопожарна безопасност и хигиена на труда на обслужващия персонал, 

посочени в Информационите лист за безопасност (Приложение 3). В един покрит навес 

се събират и съхраняват обезвредени опаковки от син камък, цинков сулфат, вар и сода, 

преди предаването им за оползотворяване на външна фирма. Местоположението на 

всички складови помещения и закрити площадки е показано по-долу на фиг. 3.2 върху 

сегмент от общия ген-план на промишлената площадка, даден в  Приложение 1.  
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Фиг. 3.2 

 Ситуационен план на площадката на ОФ ”Лъки” с разположение на 

закритите складови площадки за флотационни реагенти  (сегмент от общия 

ген-план от Приложение 2) 

Легенда за разположение на складовете за реагенти (позиция №): 

1 –  склад меден сулфат  7 –  склад натриев сулфид 

2 –  склад натриев цианид 8 и 9  –  складове за вар 

3 –  склад калиев изобутилов ксантогенат  10 –  склад за калцинирана сода 

5 –  зона за съхранение на флотационни     масла (DOWROTH 

200E)   

6 –  покрит навес за обезвредени опаковки от син камък,  

цинков сулфат, вар и сода 

11 –  склад за цинков сулфат 

Разтварянето на флотореагентите се извършва в разтворен чан с обем 2.6 m
3
 и по 

гравитация се транспортира в тръба до разходния чан, с вместимост, както следва: 
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 Наименование Обем, m
3
 % разтвор 

1 2 3 4 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Калиев изобутилов ксантогенат 

Натриев цианид 

Натриев сулфид 

Меден сулфат 

Цинков сулфат 

Сода калцинирана 

Флотационно масло 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

2.6 

1.0 

2.85 

2.00 

1.00 

3.20 

3.20 

5.0 

Натур. 

 

Местоположението на разходните чанове е представено на следващите фигури  

3.3 и 3.4. 

 
Фиг. 3.3 Ситуиране на разходните чанове 
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Фиг. 3.4. Ситуиране на разходните чанове 

 

Капацитетът на складовите помещение за съхранение на флотореагентите, в т. ч. 

и тези в обхвата на Привожение № 3 на ЗООС (реагентите с номера от 1 до 5) като 

ОХВ, както и наличните количества са представени в следващата таблица  3.4. 
 

Таблица  3.4. Капацитет на складовите помещение за флотореагентите и 

налични количества  
 

Флотационни реагенти Проектен 

капацитет, т 

Налично 

количество, т 

1. Калиев изобутил ксантогенат 10  2.5 
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2. Натриев цианид  5  1.2 

3. Цинков сулфат 10  3.5 

4. Меден сулфат 10  3.5 

5. Вар (прахообразна хидратна 

вар) 

10  5.0 

6. Сода 5.0 5.0 

7. Натриев сулфид 3.0 3.0 

8. Флотационно масло 8.0 8.0 

 

4. Оценка на съответствието с общите изисквания към складовете за съхранение 

на опасни химични вещества и смеси 
 

№ Изискване Съответствие 

(да/не/неприложимо) 

Информация, 

доказваща 

съответствие 

(обосновка, 

ако дадено 

изискване е 

неприложимо) 

 

 

Мерки за 

осигуряване на 

съответствие 

1 2 3 4 5 
1 Осигуряване на 

транспортна 
инфраструктура, 

която да отговаря на 

предвидените по вид 

и количества опасни 
вещества и смеси и 

на техниката, 

използвана за 
тяхното товарене и 

разтоварване; 

ДА Отделни 

складови 
помещения с 

достъпни 

маршрути за 

движение на 
транспортни 

средства, 

позволяващи 
безпрепятствено 

и лесно 

разтоварване. 

План на 

предприятието, 
инструкции за 

безопасност, 

информационни 

листове за 
безопасност. 

2 Отделяне на 
складовете за опасни 

химични вещества и 

смеси от битови и 
производствени 

помещения и от 

складове за храни, 

лекарства, 
ветеринарни и 

козметични 

продукти; 

Да Използваните 
реагенти се 

съхраняват в 

отделни 
складови 

помещения 

отговарящи на 

нормативната 
база. 

План на 
предприятието, 

текущ контрол по 

изпълнение на 
мерките за 

предотвратяване на 

големи аварии с 

опасни вещества. 

3 Осигуряване на 

адекватна 

вентилация и 

осветление, 
съобразени с вида и 

количествата на 

опасните вещества и 
смеси, които се 

съхраняват; 

Да Осветление и 

вентилация 

отговарящи на 

изискванията, в 
склада за 

ксантогенат 

осветление 
няма. 

Вътрешноведомствен 

контрол от 

специалисти към 

„Лъки Инвест-
‖ЛЪКИ ИНВЕСТ - 

―ЛЪКИ ИНВЕСТ - 

―ЛЪКИ ИНВЕСТ - 
ЛОФ‖ ЕООД‖ 

ЕООД‖ ЕООД‖, 
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Текущ контрол по 

изпълнение на 

мерките за 
предотвратяване на 

големи аварии с 

опасни вещества. 

4 Осигуряване и 
поддържане в 

изправност на 

технически средства 
за контрол и 

поддържане на 

температурата в 

складовите 
помещения за 

вещества, които се 

съхраняват в рамките 
на определени 

температурни 

граници; 

Неприложимо Няма налични 
реагенти 

изискващи 

специално 
поддържане на 

определени 

температурни 

граници в 
складовите 

помещения. 

 

5 Инсталиране на 
пожароизвестителни 

и пожарогасителни 

системи съгласно 
приложимото 

законодателство в 

съответствие с 
пожароопасните и 

взривоопасните 

свойства на 

съхраняваните 
вещества и смеси; 

Да Съгласно 
нормативна база  

Авариен план на 
предприятието, 

документи 

показващи 
зареждането и 

поддръжката на 

пожарогасителите, 
текущ контрол по 

изпълнение на 

мерките за 

предотвратяване на 
големи аварии с 

опасни вещества. 

6 Обособяване на 
отделни 

зони/участъци за 

съхранение на 

опасните вещества с 
несъвместими 

категории на 

опасност; 

Да Използваните 
реагенти се 

съхраняват в 

отделни 

складови 
помещения 

отговарящи на 

нормативната 
база. 

План на 
предприятието, 

текущ контрол по 

изпълнение на 

мерките за 
предотвратяване на 

големи аварии с 

опасни вещества. 

7 Предотвратяване 

изпускането на 

опасни химични 
вещества и смеси в 

почвите, водите и 

въздуха вследствие 
на разливи, 

разсипване или 

разпрашаване, 

включително чрез 
използване на съдове 

и/или съоръжения за 

съхранение, 

Да Наличие на 

събирателни 

вани, 
подходящи 

адсорбенти. 

Инструкции за 

безопасност. 

Съоръженията се 
намират в складовете 

за съхранение и 

реагенция. 
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съобразени с 

опасните свойства на 

съхраняваните 
опасни химични 

вещества или смеси; 

8 Осигуряване и 

поддържане на 
технически средства 

за улавяне на 

евентуални разливи, 
включително 

подходящи 

адсорбенти, които да 

гарантират пълното 
улавяне и 

последващото 

събиране и/или 
третиране на 

изтеклите вещества и 

смеси за складовете, 
в които се съхраняват 

течности; 

Да Наличие на 

адсорбенти 
подходящи за 

съответните 

реагенти. 

Складовете са 

подсигурени с пясък 
и трици 

9 Ограничаване 

достъпа на външни 
лица до складове за 

опасни химични 

вещества и смеси; 

Да Забранява се 

достъпа на 
външни лица, 

наличие на 

охрана. 

Табели и 

инструкции 
забраняващи достъпа 

на външни лица. 

10 Съхранение на 
веществата, 

класифицирани като 

силнотоксични или 
като канцерогенни, 

мутагенни или 

токсични за 
репродукцията, 

категории 1 и 2, в 

заключени 

помещения или 
шкафове, с достъп до 

тях само на 

оторизиран персонал. 

Да Всички 
реагенти 

използвани от 

предприятието 
се съхраняват в 

заключени 

помещения и 
достъп до тях 

имат 

определени 

представители 
от персонала. 
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Оценка на риска от възникване на голяма авария 

6. Анализ  на   инсталациите, имащи принос към риска, причинен от 

“ЛЪКИ ИНВЕСТ - ЛОФ” ЕООД  

Въз основа на анализа на инсталациите, имащи принос към риска, причинен 

от “ЛЪКИ ИНВЕСТ - ЛОФ” ЕООД гр. Лъки като цяло, ще бъдат определени тези 

от тях, подлежащи на количествена оценка на риска (КОР), т.е. тези от тях, които 

допринасят значително за риска, причинен от обекта.  Методът за подбор на тези 

инсталации [Лилава книга, CPR 18Е], приложен в настоящата оценка, взема под 

внимание количеството опасно вещество, налично в дадена инсталация, и условията 

на процеса. 

Характерната за дадена инсталация опасност зависи от наличното количество на 

опасното  вещество,  физичните  и  токсикологичните  свойства  на  веществото  и 

конкретните условия на процеса. Индикаторното число А се изчислява като мярка за 

присъщата на инсталацията опасност. 

Индикаторното число А за дадена инсталация е безразмерна величина, 

дефинирана като: 

A = Q x Q1 x Q2 x Q3/G, 
Където: 

Q е наличното количество от веществото в инсталацията (kg).  

Q i  са коефициенти,  отнасящи се до условията на процеса. 

G е граничната стойност (kg).  

Наличното  количество  от  дадено  вещество  в  инсталацията  представлява 

сумарното количество от веществото, намиращо се в границите на съответната 

инсталация, при което трябва да се вземе предвид желаното или нежеланото 

получаване на вещества по време на технологичния  процес,  включително при 

възможна загуба на контрол върху процеса. 

За отчитане на влиянието на условията на процеса се използват три 

коефициента:  

 Q 1  e коефициент за отчитане на типа на инсталациите, т.е. 

Инсталации, в които протичат  технологични  процеси  и  инсталации,  в  които  

се  съхраняват  опасни  вещества;  

 Q2 е коефициент, отчитащ влиянието на разположението на 

инсталациите;   

 Q3 е коефициент, отчитащ количеството на веществото в газова 

фаза в периода след изпускането, въз основа на температурата на процеса, 

точката на кипене при атмосферно налягане, фазата на веществото и 

температурата на околната среда.  

Коефициентите за отчитане на условията на процеса се отнасят само за  

токсични и запалими вещества.  За експлозивни вещества Q1 = Q2 = Q3 = 1. Ако дадено 

вещество принадлежи към повече от една група, индикаторното число се изчислява за 

всяка група поотделно. 

Граничната стойност G е мярка за опасните свойства на веществото, основаваща 

се,  както  на  физичните  му  свойства,  така и  на  токсичността /експлозивността/ 

запалимостта на веществото се определя чрез средната летална концентрация LC50 

(плъхове, вдишване, 1 час) и вида на фазата при 25° С. 

Числото на подбора S е мярка за опасността от инсталацията, разположена в 

конкретен участък и се изчислява чрез умножаване на индикаторното число за дадена  

инсталация  А,  по  коефициента  (100/L)
2
  за  токсични  вещества,  и  по коефициента  
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(100/L)
3
 за запалими или експлозивни вещества. За дадена инсталация може да 

съществуват три числа на подбора:  

 S
T
 = (100/L)

2
 A

T
  за токсични вещества;  

 S
F
= (100/L)

3
 A

F
  за запалими вещества;  

 S
E
 = (100/L)

3
 A

E
  за експлозивни вещества,  

L  e разстоянието от инсталацията до конкретния участък. 

Дадена инсталация се избира за целите на анализа за КОР, ако числото на 

подбора на  инсталацията е по-голямо от единица в участък, разположен по границата 

на предприятието (или по срещуположния на инсталацията бряг) и по-голям от 50 % от 

максималното число на подбора за съответния участък или числото на подбора на 

инсталацията е по-голямо от единица в участък от реално съществуващ или планиран 

населен район, разположен възможно най-близо до инсталацията. 

 

6.1 Описание на предприятието и инсталациите, имащи принос към 

риска, причинен от него като цяло 

Промишлената площадка на Обогатителна фабрика за преработка на руда с 

оператор ―ЛЪКИ ИНВЕСТ - ЛОФ‖ ЕООД е разположена в центъра  на гр.  Лъки, ул. 

„Възраждане― №:18.  На изток площадката граничи с ул. „Възраждане―, която дублира 

ул.„Хайдушки поляни―, част от шосето Лъки – Пловдив. На север площадката граничи 

с терен УПИ – 5 – бетоновъзел, понастоящем свободен и бездействен, предвиден за 

технологично разширение на площадката. На запад са терени УПИ – 1 и УПИ – 2, по 

регулационния план на селището предвидени за озеленяване; на юг е разположен 

административно-битовия корпус в УПИ – 3, предвиден по регулационния план за 

безвредна индустрия с машиностроително предприятие. 

В таблица 6.1 е представена информация за действащите инсталации с принос 

към риска, причинен от предприятието като цяло, а на фигура 6.1 тяхното 

разположение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Таблица  6.1.Инсталации с принос към риска, причинен от предприятието като цяло 

ИНСТАЛАЦИЯ ОЗНАЧЕНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОПИСАНИЕ 

Склад за меден сулфат C1 

( -2.13 m; -20.01 m ) 

Г. Ш. 41°50'11.20"С 
Г. Д. 24°49'52.26"И 

Инсталация за съхранение, разположена в сграда, в която има 3.5 т меден 
сулфат (CAS 7758-98-7) – опасно за околната среда твърдо вещество, 

което се съхранява във вътрешни полиетиленови торби, положени във 

външни тъкани, с вместимост от 50 kg всяка. 

Склад за натриев цианид C2 

( -2.17 m; -17.03 m ) 

Г. Ш. 41°50'11.30"С 
Г. Д. 24°49'52.25"И 

Инсталация за съхранение, разположена в сграда, в която има 1.2 т натриев 
цианид (CAS 143-33-9) -  опасно за здравето и околната среда твърдо 

вещество, което се съхранява в опаковки  от полиетиленови  торби в 

метални (стоманени) варели с вместимост 50 – 65 kg всеки. 
Опасност от експлозия с хлорати, нитрити, нитрати.  

Образува опасни газове или пари при контакт с алкални соли, киселини, 

вода - отделяне на циановодород (циановодородна киселина). 

Склад за калиев 

изобутилов ксантогенат 
C3 

( -12.97 m; -12.45 m ) 

Г. Ш. 41°50'11.45"С 
Г. Д. 24°49'51.79"И 

Инсталация за съхранение, разположена в сграда, в която има 2.5 т калиев 
изобутил ксантогенат (CAS 13001-46-2) -  опасно за здравето и околната 

среда твърдо вещество във вид на прах, люспи или пепел, което се 

съхранява в опаковки  от полиетиленови торби в метални външниопаковки 
(варели), с вместимост 120 – 150 kg всеки. Внезапно възпламеним 

материал, в комбинация с определени органични химикали, може да 

формира запалими облаци прах във въздуха. При стареенето, при контакт с 
вода, както и при нагряване, се отделя възпламеним и токсичен газ. 

Нагряването може да доведе до разширяване или декомпозиция, водещо до 

разрушаване на контейнера. 

Склад за натриев сулфид C7 

( -20.35 m; -57.88 m ) 

Г. Ш. 41°50'10.01"С 
Г. Д. 24°49'51.47"И 

Инсталация за съхранение, разположена на открито, в която има 3.5 т 
натриев сулфид (CAS 1313-82-2)– опасно за околната среда твърдо 

вещество, което се съхранява във вътрешни полиетиленови торби, 

положени във външни тъкани, с вместимост от 50 kg всяка. 

Склад за калциев оксид C8 

( -20.66 m; -53.38 m ) 
Г. Ш. 41°50'10.15"С 

Г. Д. 24°49'51.43"И 

Инсталация за съхранение, разположена на открито, в която има 2.5 т 
калциев оксид (CAS 1305-78-8) – опасно за здравето и околната среда 

твърдо вещество, което се съхранява в насипно състояние. 

Склад за калциев оксид C9 

( -21.14 m; -48.07 m ) 
Г. Ш. 41°50'10.32"С 

Г. Д. 24°49'51.42"И 

Инсталация за съхранение, разположена на открито, в която има 2.5 т 
калциев оксид (CAS 1305-78-8) – опасно за здравето и околната среда 

твърдо вещество, което се съхранява в насипно състояние. 

Склад за сода C10 

( -32.2 m; -44.78m ) 

Г. Ш. 41°50'10.41"С 

Г. Д. 24°49'50.96"И 

Инсталация за съхранение, разположена на открито, в която има 5 т 

натриев карбонат (калцинирана сода, CAS 497-19-8)  – опасно за околната 

среда твърдо вещество, което се съхранява във вътрешна полиетиленова 

торба, положена във външна тъкана, с вместимост от 50 kg. 
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Склад за цинков сулфат C11 

( -34.36 m; -41.19 m ) 
Г. Ш. 41°50'10.53"С 

Г. Д. 24°49'50.86"И 

Инсталация за съхранение, разположена на открито, в която има 3.5 т 

цинков сулфат (CAS 7446-19-7) – опасно за околната среда твърдо 

вещество, което се съхранява във вътрешни полиетиленови торби, 
положени във външни тъкани, с вместимост от 50 kg всяка. 

Фабрика И 

( 0 m; 0 m ) 

Г. Ш. 41°50'11.86"С 

Г. Д. 24°49'52.35"И 
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Фигура 6.1. Схема  на  разположението  на  инсталациите 
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6.2. Коефициенти за отчитане на влиянието на условията на процеса  

Инсталация С1 

Инсталация С1 е за съхранение (Q1=0.1), разположена в сграда (Q2=0.1), в която има  

меден сулфат – токсично твърдо вещество, (Q3=0.1). Граничната стойност  е приета ∞, тъй като 

няма данни за LC50 (плъхове, вдишване, 1 час) е неизвестна и веществото не класифицирано 

като опасно за вдишване (echemportal.org, echa.europa.eu). 

Инсталация С2 

Инсталация С2 е съхранение (Q1=0.1), разположена в сграда (Q2=0.1), в която има 

натриев цианид - прахообразно запалимо и токсично вещество (Q3=0.1). Граничната му 

стойност е 10 000 kg като запалимо вещество и 300 kg като токсично,  тъй като LC50 (плъхове, 

вдишване, 1 час) е по-малка от 100 mg/m³  (echemportal.org, echa.europa.eu). 

. 

Инсталация С3 

Инсталация С2 е съхранение (Q1=0.1), разположена в сграда (Q2=0.1), в която има калиев 

изобутилов ксантогенат  - прахообразно запалимо и токсично вещество (Q3=0.1). Граничната му 

стойност е 10 000 kg като запалимо вещество и 300 kg като токсично,  тъй като LC50 (плъхове, 

вдишване, 1 час) е по-малка от 100 mg/m³  (echemportal.org, echa.europa.eu). 

Инсталация С7 

Инсталация С7 е за съхранение (Q1=0.1), разположена в сграда (Q2=0.1), в която има  

Натриев сулфид – токсично твърдо вещество, (Q3=0.1). Граничната стойност  е приета ∞, тъй 

като няма данни за LC50 (плъхове, вдишване, 1 час) е неизвестна и веществото не 

класифицирано като опасно за вдишване (echemportal.org, echa.europa.eu). 

Инсталация С8 

Инсталация С8 е за съхранение (Q1=0.1), разположена в сграда (Q2=0.1), в която има  

калциев оксид – токсично твърдо вещество, (Q3=0.1). Граничната стойност  е приета ∞, тъй като 

няма данни за LC50 (плъхове, вдишване, 1 час) е по-голяма от 2000 mg/m³  (echemportal.org, 

echa.europa.eu). 

Инсталация С9 

Инсталация С9 е за съхранение (Q1=0.1), разположена в сграда (Q2=0.1), в която има  

калциев оксид – токсично твърдо вещество, (Q3=0.1). Граничната стойност  е приета ∞, тъй като 

няма данни за LC50 (плъхове, вдишване, 1 час) е по-голяма от 2000 mg/m³  (echemportal.org, 

echa.europa.eu). 

Инсталация С10 

Инсталация С10 е за съхранение (Q1=0.1), разположена в сграда (Q2=0.1), в която има  

натриев карбонат – токсично твърдо вещество, (Q3=0.1). Граничната стойност  е приета ∞, тъй 

като няма данни за LC50 (плъхове, вдишване, 1 час) е по-голяма от 2000 mg/m³ (echemportal.org, 

echa.europa.eu). 

Инсталация С11 

Инсталация С11 е за съхранение (Q1=0.1), разположена в сграда (Q2=0.1), в която има  

цинков сулфат – токсично твърдо вещество, (Q3=0.1). Граничната стойност  е приета ∞, тъй 

като няма данни за LC50 (плъхове, вдишване, 1 час) е неизвестна и веществото не 

класифицирано като опасно за вдишване (echemportal.org, echa.europa.eu). 
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6.3. Изчисляване на индикаторните числа 
 

Таблица  6. 2. Индикаторни числа на опасните вещества   
 

Инста

лация 
Вещества Тип Q Q1 Q2 Q3 G А

 

С1 Mеден сулфат T 3500 0.1 0.1 0.1 ∞  

С2 Натриев цианид T 1200 0.1 0.1 0.1 300 0.004 

С2 Натриев цианид F 1200 0.1 0.1 0.1 10000 0.0001 

C3 
Калиев изобутилов 

ксантогенат 
T 2500 0.1 0.1 0.1 300 0.008333333 

С3 
Калиев изобутилов 

ксантогенат 
F 2500 0.1 0.1 0.1 10000 0.00025 

С7 Натриев сулфид T 3500 0.1 0.1 0.1 ∞  

С8 Калциев оксид T 2500 0.1 0.1 0.1 ∞  

С9 Калциев оксид T 2500 0.1 0.1 0.1 ∞  

С10 Калцинирана сода T 5000 0.1 0.1 0.1 ∞  

  С11  Цинков сулфат T 3500 0.1 0.1 0.1 ∞  
 

В рамките  на дадена  инсталация може да има различни вещества и условия  на процеса. 

В такива случаи, за всяко от веществата i и за всяко от условията на процеса р се изчислява по 

едно индикатoрното число. Индикаторното число за цялата инсталация се изчислява като сума 

от всичките индивидуални индикаторни числа.  Тази сума се изчислява  за  три  различни  групи  

вещества поотделно,  по-конкретно,  за  запалими ,  токсични  и  екслозивни вещества. 
 

Таблица 6.3. Индикаторни числа на инсталациите 
 

№ Инсталация Тип А
 

1 C2 T 0.004 

2 C2 F 0.0001 

3 C3 T 0.008333333 

4 C3 F 0.00025 

 

6.4. Изчисляване на числото на подбора S 
  

Таблица 6.4.Числа на подбора 

Номер     C2(F) C3(F) C2(T) C3(T) 

по ред x y 0.0001 0.00025 0.004 0.008333 

1 0 -150 5.10207E-05 9.47964E-05 0.00226171 0.004366 

2 -10.15 -124.38 9.62022E-05 0.00017811 0.003451935 0.006647 

3 -25.95 -88.28 0.000283156 0.00054904 0.007089621 0.01408 

4 -42.22 -55.3 0.000705947 0.001790209 0.01303528 0.03096 

5 -47.46 -31.99 0.001105893 0.004013485 0.017582528 0.053032 

6 -47.38 -12.51 0.001279377 0.006135981 0.019376329 0.07038 

7 -47.19 12.47 0.000769568 0.003295548 0.013807147 0.046503 

8 -47.02 26.33 0.000494296 0.001818914 0.010278517 0.03129 

9 -27.94 27.07 0.000900522 0.003312401 0.015332115 0.046661 
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10 -28.32 47.77 0.000351698 0.001041621 0.008191916 0.021577 

11 -22.87 49.03 0.000361701 0.00103529 0.008346525 0.02149 

12 -25.7 70.89 0.000159167 0.00041721 0.004828826 0.011725 

13 -21.41 87.09 0.000101089 0.000250773 0.003567876 0.00835 

14 0.17 87.93 0.000103702 0.000240952 0.00362908 0.008131 

15 17.08 88.72 9.66282E-05 0.000212671 0.003462117 0.007482 

16 29.76 89.17 8.79896E-05 0.000186613 0.003252571 0.006857 

17 31.82 62.35 0.000186371 0.00037724 0.005364444 0.010963 

18 33.41 37.52 0.000434391 0.000788907 0.009430317 0.017928 

19 34.89 19.44 0.000853671 0.001314256 0.014795611 0.025195 

20 34.49 0 0.001816823 0.002116425 0.024480156 0.034615 

21 38.81 -24.68 0.001656344 0.00165993 0.02301651 0.029439 

22 39.49 -33.2 0.00134464 0.0013924 0.020029799 0.026184 

23 38.87 -50.03 0.000821656 0.000952404 0.014423346 0.020327 

24 37.8 -75.06 0.000342998 0.00047732 0.008056262 0.012825 

25 37.38 -42.47 0.001153935 0.001241078 0.018088121 0.024251 

26 30.7 -124.93 8.3619E-05 0.000142315 0.00314395 0.005724 

27 26.73 -144.3 5.39821E-05 9.57558E-05 0.002348401 0.004395 

28 18.64 -148.98 5.0344E-05 9.08322E-05 0.002241668 0.004243 

 

Съгласно резултатите,  представени в таблица  6.4., няма инсталации подлежащи на КОР. 

Съгласно приложената методика, разположението на инсталациите и количеството на 

съхраняваните в тях опасни вещества е приемливо. 

Методът  за  подбор  на  предназначените  за  включване  в  КОР  инсталации  има 

обобщен  характер  и,  следователно,  трябва  да  се  разглежда  единствено  като ориентир.  

Инсталациите за включване в КОР, съответно сценариите за аварии, са подбрани след 

консултации с оператора на  “ЛЪКИ ИНВЕСТ - ЛОФ” ЕООД и въз основа на експертна 

оценка.   

 

7. Анализ на възможните сценарии на аварии 

7.1. Разглеждане на вероятността за възникване на големи аварии въз основа на 

статистически данни 

Количественото определяне на риска по време на производството, употребата, 

боравененто, съхранението и транспорта на опасни материали е важно средство за 

охарактеризирането му. Една добра представа за големината на риска може да се получи на 

базата на общи статистически данни за събития със загуба на съдържание (СЗС), както и 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 съдържание или херметичност при 

откази на оборудването, при човешка грешка, при съхраняване в складове, както и 

вероятностите за мигновени и забавено запалване, са взети от Ръководство за изготвяне на 

количествена оценка на риска, Лилава книга. Те са избрани въз основа на експертна оценка. 

По-долу подробно са разгледани вероятностите за реализиране на сценариите за аварии  на 

територията  на  площадката на предприятието,  за  които  има  статистическа  информация  в 

Ръководството за изготвяне на количествена оценка на риска. За сценариите, за които не са  

налични  статистически  данни,  е  направена  експертна  оценка  на  вероятността  за възникване 

на съответната рискова ситуация. 
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Събитията със загуба на херметичност (СЗХ) при съхраняване на химични 

вещества в складове.  

На площадката на предприятието в опаковки  от полиетиленови торби в метални външни 

опаковки (варели) и закрит склад се съхраняват натриев цианид, калиев изобутилов ксантогенат. 

Във вътрешни полиетиленови торби, положени във външни тъкани и закрит склад се 

съхраняват твърди ОХВ като меден сулфат, натриев сулфид, натриев карбонат и цинков сулфат. 

В закрит склад и насипно състояние се съхранява калциев оксид. 

Засяга се както обработката на опаковъчните единици, така и възможността за 

възникване на пожари на територията на складовете. Обобщават се следните случаи (таблица 5): 

 G.1 Обработка на твърди вещества: разпръскване на част от съдържанието на 

опаковъчната единица под формата на прах, който може да бъде вдишван. 

 G.2 Обработка на течност:  

 Цялото съдържание на опаковъчната единица. 

 G.3 Отделяне на неизгорели токсични вещества и токсични вещества, образували 

се по време на пожар. 

 

Таблица  7.1. Честота на появяване на събития със загуба на херметичност при 

съхраняване на химични вещества в складове 

 G.1 

Разпръскване на 

прах, който може да 

бъде вдишван 

G.2 

Разливане на 

течност 

G.3 

Пожар 

Съхраняване на 

химични вещества в 

складове с нива на 

защита 1 и 2 

1.10−5 

За обработка на 

опаковъчна единица 

1.10−5 

За обработка на 

опаковъчна единица 

8,8.10−4 . год−1 

 

Като грешки на оператора са разгледани такива действия като неправилно свързване, 

отваряне на погрешен клапан, или в неточното време, разливане на товара при разкачане или 

вентилиране. Честотата на грешки се приема за 7,2.10−6  На товар (за течни товари). 

Събития с директно запалване и вероятностите за възникването им са посочени в 

следващата таблица 7.2. 

 

Таблица 7.2. Вероятности за директно запалване 

Източник на разлив Вероятност за запалване 

Непрекъснат Мигновен Течности Газове 

Ниска 

реакционна 

способност 

Газове 

Средна/висока 

реакционна 

способност 

<10 kg/s <1000 kg 0,065 0,02 0,2 

10-100 kg/s 1000 – 10 000 
kg 

0,065 0,04 0,5 

>100 kg/s >10 000 kg 0,065 0,09 0,7 

Автоцистерна – продължително  0,1 

Автоцистерна - внезапно 0,4 
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Забавено запалване е когато облак от горивни пари 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 таблица 7.3. 
 

Таблица  7.3. 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 

Дизелов локомотив 

Електролокомотив 

 

0,4 

0,45 

0,4 

0,8 

От хора 

Работници 

 

0,01 на човек 

От линеен източник 

Път 

ЖП линия 

 

0,041 

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 половината от долната 

концентрационна граница на възпламеняване (ДКГВ). Ако такъв контур отсъства извън 

площадката, т.е. Запалване на площадката не се е случило, се приема, че забавено запалване 

няма да се случи.  

Запалване на парен облак  

При неограничен парен облак, който би се получил от изпарения на разлятото ОХВ са 

възможни две събития:  

 Мигновен  пожар без повишаване на налягането с вероятност 0,6;   

 Екплозия с вероятност 0,4.  

7.2. Оценка на превантивните мерки за недопускане на аварии, защитните бариери 

и нивото на защита 

На площадката на инвестиционното предложение ще се употребяват ОХВ, които крият 

опасност за възникване на пожар или токсично разсейване на опасни за здравето вещества, или 

опасни за околната среда ОХВ, както и ще се съхраняват опасни за здравето или околната среда 

твърди отпадъци: 

Пирофорните ОХВ са налични в  са налични в опаковки  от полиетиленови торби в 

метални външниопаковки (варели) (натриев цианид, калиев изобутилов ксантогенат) в закрит 

склад. 

Опасните за здравето ОХВ  са налични в опаковки  от полиетиленови торби в метални 

външниопаковки (варели) (натриев цианид, калиев изобутилов ксантогенат) в закрит склад.  

В закрит склад и насипно състояние се съхранява калциев оксид 

Опасните за околната среда ОХВ са в опаковки  от полиетиленови торби в метални 

външни опаковки (варели) (натриев цианид, калиев изобутилов ксантогенат) и закрит склад, в 
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полиетиленови торби, положени във външни тъкани торби и закрит склад (меден сулфат, 

натриев сулфид, натриев карбонат и цинков сулфат). 

Предвидените превантивни мерки за недопускане на аварии със запалими и пирофорни 

ОХВ са както следва: 

 Система за пожарогасене, която да покрива пожароопасните зони; 

 Осигуряване на допълнителни подръчни противопожарни средства; 

 Предприятието е подсигурено с газоспасителна група и ведомствена 

пожарна за случаи на възникване на пожар; 

 Спазване на мерки за недопускане на образуване на статично 

електричество във взривоопасните зони 

 Извършване на огневи дейности в пожароопасните зони единствено след 

обезопасяването им и получаване на разрешение от инспектор ПАБ. Спазване на 

Правилата за пожарна и аварийна безопасност при експлоатация на съоръженията и 

при  извършване  на  монтажни,  ремонтни  и  други  дейности. 

 Спазване на правилата за пожарна и аварийна безопасност при 

експлоатация на съоръженията и при  извършване  на  монтажни,  ремонтни  и  други  

дейности. 

 Осигуряване на лични предпазни средства за защита на персонала 

 Провеждане на обучение и тренировки на персонала за поддържане на 

готовността за действие при аварии 

 Извършване на периодични огледи на тръбопроводите с ОХВ. Огледи се 

извършват и от изпълнителския персонал по време на работа; 

 Охрана на площадката и контрол на лицата и транспортните средства 

допускани в предприятието; 

Мерките за ограничаване на последствията при голяма авария със запалими и пирофорни 

ОХВ са представени в следващата таблица 7.4. 
 

Таблица 7.4. Мерки за ограничаване последствията при голяма авария със запалими и 

пирофорни ОХВ 

№ Запалими/ 

оксидиращи 

ОХВ 

Местоположение на ОХВ 

и количество 

Превантивни мерки 

1. Натриев цианид  Закрит охраняем склад C2, 

1.2 t. 
 Мълниезащита. 

 Херметизиране на 

оборудването и редовно 

почистване на натрупания 

прах.  

 Изолиране на контакта с 

вода. 

2. Калиев 

изобутилов 

ксантогенат 

Закрит охраняем склад 

C3, 2.5 t. 
 Мълниезащита. 

 Херметизиране на 

оборудването и редовно 

почистване на натрупания 

прах.  

 Изолиране на контакта с 

влага/влажен въздух. 
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Осигурени са следните превантивни мерки за недопускане на аварии с опасни за 

здравето ОХВ:  

 Правила за съвместно съхранение на опасни вещества; 

 Лични предпазни средства за защита на персонала; 

 Провеждане на обучение и тренировки на персонала за поддържане на готовността 

за действие при аварии; 

 Извършване на периодични огледи на помещенията за съхранение. Огледи се 

извършват и от изпълнителския персонал по време на работа; 

 Охрана на площадката и контрол на лицата и транспортните средства допускани в 

предприятието. 

По-долу са представени мерките за ограничаване на последствията при голяма 

авария с опасни за здравето ОХВ (таблица 7.5). 
 

Таблица  7.5. Мерки за ограничаване последствията при голяма авария с опасни за здравето 

ОХВ 

№ Опасни за 

здравето ОХВ 

и отпадъци 

Местоположение на ОХВ и 

количество 

Превантивни мерки 

1. Натриев цианид  Закрит охраняем склад C2, 

1.2 t. 

Съхранение в закрито 

помещение. Осигурени  са  средства  

за  почистване  при евентуално 

разсипване на ОХВ. 

2. Калиев 

изобутилов 

ксантогенат 

Закрит охраняем склад C3, 2.5 

t. 

Съхранение в закрито 

помещение. Осигурени  са  средства  

за  почистване  при евентуално 

разсипване на ОХВ. 

3. Калциев 

оксид 

 

Закрити охраняеми складове 

С8 и С9, 5 t. 

Закрито помещение. Осигурени са 

средства за почистване при 

евентуално разсипване, при 

зареждане на ОХВ. 

 

Осигурени са следните превантивни мерки за недопускане на аварии с ОХВ, опасни 

за околната среда: 

 Съхранение на ОХВ в закрити складове, осигурени с хидроизолация и 

водонепропусклив под; 

 Правила за съвместно съхранение на опасни вещества; 

 Полагане на бетонна и/или асфалтова настилка на откритите производствени 

площи, която ще предотврати замърсяване на почви или води вследствие на 

разлив. Разливът ще се насочи към площадковата канализация; 

 В случаи на гасене на пожари - насочване на пожарните води към канализацията за 

промишлено замърсени води;  

 Охрана на площадката и контрол на лицата и транспортните средства допускани в  

предприятието. 

 По-долу (таблица 7.6.) са представени мерките за ограничаване на последствията при 

голяма авария с ОХВ опасни за околната среда. 
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Таблица  7.6. Мерки за ограничаване последствията при голяма авария с ОХВ, опасни за 

околната среда 

№ ОХВ опасни за 

околната среда 

Местоположение на 

ОХВ и количество 

Превантивни мерки 

1. Mеден сулфат 

 

Закрит охраняем склад 

С1, 3.5 t. 

Закрито помещение. Осигурени са 

средства за почистване при 

евентуално разсипване, при 

зареждане на ОХВ. 

2. Натриев цианид 

 

Закрит охраняем склад 

С2, 1.2 t. 

Закрито помещение. Осигурени са 

средства за почистване при 

евентуално разсипване, при 

зареждане на ОХВ. 

3. Калиев 

изобутилов 

ксантогенат 

 

Закрит охраняем склад 

С3, 2.5 t. 

Закрито помещение. Осигурени са 

средства за почистване при 

евентуално разсипване, при 

зареждане на ОХВ. 

4. Натриев сулфид 

 

Закрит охраняем склад 

С7, 3.5 t. 

Закрито помещение. Осигурени са 

средства за почистване при 

евентуално разсипване на ОХВ. 

5. Калциев оксид 

 

Закрити охраняеми 

складове С8 и С9, 5 t. 

Закрито помещение. Осигурени са 

средства за почистване при 

евентуално разсипване, при 

зареждане на ОХВ. 

6. Калцинирана 

сода 

  

Закрит охраняем склад 

С10, 5 t. 

Закрито помещение. Осигурени са 

средства за почистване при 

евентуално разсипване, при 

зареждане на ОХВ. 

7. Цинков сулфат Закрит охраняем склад 

С11, 3.5 t. 

Закрито помещение. Осигурени са 

средства за почистване при 

евентуално разсипване, при 

зареждане на ОХВ. 

 

Превантивните мерки, които са предвидени са напълно достатъчни, за да не се 

очаква голяма авария.  

В таблицата (7.7.) по-долу е представена обобщена оценка на защитните бариери и 

нивото на защита: 
 

Таблица 7.7. Оценка на защитните бариери и нивото на защита 

№ Описание Функция 
Описание / 

Ефикасност 

П
р

ев
ен

ц
и

я
 

З
а
щ

и
т
а

 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
а

 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
а
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1. Монтаж на 

пожарогасителна 

инсталация 

Ликвидиране на евентуално 

възникнали   аварии и намаляване 

на последствията от тях. 

Постоянна 

ефективност 

  

√ 

 

√ 

 

2. Гръмоотвод   

   

Избягване  на косвените  ефекти  

от  мълния  (защита на  

електрически мрежи,  

телекомуникации, сгради  и 

оборудване,  чиято  поддръжка 

изисква  временно  извеждане  от 

експлоатация (по-малко от 1% от 

времето),  като  това се  извършва 

извън периодите на риск.  

Постоянна 

ефективност.  

 

 √ √  

3. Бетониране/ 

асфалтиране  на  

открити  

производствени  

площи  

 

Възпрепятстване инфилтрирането  

в почви  и  води  на евентуални  

разливи с  ОХВ  опасни  за 

водните организми.  

 

Постоянна 

ефективност 

√ √ √  

4. Провеждане  на 

обучения  и 

тренировки  на 

персонала  за 

поддържане  на 

готовността  за 

действие  при 

аварии  

Сили  за ликвидиране  на 

евентуално възникнали  аварии и  

намаляване  на последствията  от 

тях.  

 

Постоянна 

ефективност  

 

√   √ 

5. Организация  на  

работа  

 

Изолиране на отделенията  за 

съхранение на ОХВ спрямо  

външните площи  с потенциален  

риск (отдалеченост  от основните  

пътни артерии).   

Постоянна 

ефективност 

√   √ 

6. Извършване  на 

периодични огледи  

на  складове 

Откриване  на дефектирало 

оборудване, корозия,  старост  и 

своевременна замяна.  

Постоянна 

ефективност 

√ √ √ √ 

7. Охрана  на  

предприятието  

 

Прилагане  на  строг контрол  

върху достъпа  на територията  на 

предприятието 

Постоянна 

ефективност 

√ √  √ 

8. Инструкции за 

безопасност: 

- ограничения за 

достъп; 

- план за 

движение; 

- план за 

паркиране извън 

зоните за 

Ограничаване на достъпа и 

движението на територията на 

предприятието 

Инструкции    √ 
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транспортиране; 

9. Автоматична 

система за 

откриване на 

пожар: 

откриване, 

предаване, 

еакция 

Ограничаване на развитието и 

последиците от възникване на 

пожар 

Откриване: 

Инструмента

лна система 

за 

безопасност 

(сензори и 

централа за 

измерване), 

чиято 

поддръжка 

изисква 

временно 

извеждане от 

експлоатация 

(по- малко от 

1% от 

времето), 

като това се 

извършва в 

работно 

време 

(наблюдение 

от страна на 

персонала). 

Предаване: 

Инструмента

лна система 

за 

безопасност 

(телефонен 

предавател), 

чиято 

поддръжка 

изисква 

временно 

извеждане от 

експлоатация 

(по- малко от 

1% от 

времето), 

като това се 

извършва в 

работно 

време. 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 
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Реакция: 

намеса на 

дежурен 

дори на 

външни 

служби за 

помощ; 

инструкции, 

предмет на 

припомняне 

за 

безопасност, 

Упражнения 

10. Хидроизолирани 

покривни 

конструкции и под 

Да се избягва контакт  

на продуктите с вода. 

Пасивно 

устройство за 

безопасност.  Постоянна ефективност. 

 

 

√ 

  

 

√ 

 

11. Оперативни 

процедури, общи 

инструкции за 

безопасност 

Превенция срещу възникване на 

голяма авария. 

Процедури за 

работа на 

персонала. 

Систематично 

прилагане. 

 

 

√ 

   

 

√ 

12. Контрол на 

съответствието на 

електрическите 

инсталации 

Защита от неизправност на 

електрическото оборудване. 

Заземяване на инсталациите 

Пасивно 

устройство за 

безопасност.  Постоянна ефективност. 

 

 

 

√ 

   

 

 

√ 

   

7.3. Идентифициране и анализ на  сценарии за аварии чрез матрица на риска 

При анализирането на причините за възникване на аварии се оформиха обобщени 

сценарии за възникване на аварийна ситуация и вероятните причини за настъпването им, 

посочени в таблица 7.8. 

 

Таблица  7.8. Обобщени аварийни ситуации и обобщени причини за възникване 

N Обобщени аварийни ситуации Обобщени причини за възникване 

1. Разпиляване на пирофорно 

твърдо вещество (натриев 

цианид, калиев изобутилов 

ксантогенат) от контейнер  

 Пробив на контейнера 

 Дефект на опаковката 

 Нарушаване на установените правила за 

безопасност при работа 

 Терористичен акт 

 Човешка грешка 

 Природно бедствие 

2. Разпиляване на опасни за 

здравето твърди химични 

вещества (натриев цианид, 

калиев изобутилов ксантогенат, 

калциев оксид) от контейнер и 

от опаковка 

 Пробив на контейнера 

 Дефект на опаковката 

 Нарушаване на установените правила за 

безопасност при работа 

 Терористичен акт 

 Човешка грешка 
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 Природно бедствие 

3. Разпиляване на опасни за 

околната среда твърди химични 

вещества (натриев цианид, 

калиев изобутилов ксантогенат) 

от контейнер 

 Пробив на контейнера 

 Дефект на опаковката 

 Нарушаване на установените правила за 

безопасност при работа 

 Терористичен акт 

 Човешка грешка 

 Природно бедствие 

4. Разпиляване на опасни за 

околната среда твърди химични 

вещества (меден сулфат, натриев 

сулфид, натриев карбонат и 

цинков сулфат, калциев оксид) 

при нарушаване на целостта на 

опаковката (вътрешна 

полиетиленова торба, положена 

във външна тъкана и хартиена 

торба). 

 Дефект на опаковката 

 Нарушаване на установените правила за 

безопасност при работа 

 Терористичен акт 

 Човешка грешка 

 Природно бедствие 

 

При проучване на основните методи за анализ на риска, техните предимства, недостатъци 

и възможности за приложението им при конкретния обект ―ЛЪКИ ИНВЕСТ - ЛОФ‖ ЕООД, в 

резултат на което е решено анализът на сценариите на основните причини за авариите да бъде 

направен чрез т.нар. Матрица на риска. Този метод дава възможност за приоритизиране на 

сценариите за големи аварии. Положителната страна на този метод е, че дава възможност за 

извършване на бърза и сравнително обективна оценка за вероятността от възникване на голяма 

авария и евентуалните последствия от нея чрез задаване на определени категории от възникване 

на авария и тежест на последствията, като по този начин позволява сравняването на различните 

сценарии за възникване на голяма авария. 

Матрицата на риска представлява матрица, в която по абсцисата са изброени класовете 

на тежестта на последствията, по ординатата – вероятността от възникване на голяма авария. 

Тежестта на последствията е разделена на четири класа, базирани на оценката на последствията 

върху човешкия живот и здраве и околната среда. 

За определянето степента на значимост на опасностите от голяма авария на територията 

на ―ЛЪКИ ИНВЕСТ - ЛОФ‖ ЕООД е използван количествен анализ на риска - матрица на риска 

по двата фактора Тежест на последствията и Вероятност от възникване.  

Първо се оценява негативното въздействие по скала от 1 до 4 за всяка рискова ситуация. 

Показателите на скалата се отнасят както е описана в следващата таблица 7.9. 

 

Таблица  7.9. Показатели на скалата за оценка на негативното въздействие 

Клас Последствия 

Човешко здраве Околна среда 

1. Без сериозни наранявания, без 

продължително прекъсване на 

производствения процес. 

Няма нужда от предприемане на 

възстановителни мерки 

2. Наранявания, водещи до хоспитализация за 

повече от 24 часа. 

Отрицателни въздействия върху 

околната среда, необходимост от 

предприемане на локални мерки. 
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3. Сериозни наранявания или смърт на 

площадката на предприятието. Наранявания 

извън площадката на предприятието. 

Значителни отрицателни въздействия, 

изискващи координирана намеса. 

4. Сериозни наранявания или смърт на 

площадката на предприятието. 

Необратими отрицателни въздействия 

върху околната среда, изискващи 

предприемане на мерки на национално 

ниво. 

 

Второ, по скала от 1 до 4 се оценява вероятността за реализиране на всяка опасност (колона (C) 

в таблица). Показателите на скалата се отнасят както както е описана в следващата таблица 7.10. 

 

Таблица  7.10. Показатели за оценка на вероятността за реализиране на всяка опасност 

Клас Вероятност Събитие Честота съб/год. 

1. Невъзможно 

събитие 

Не е вероятно събитието да 

възникне по време на жизнения 

цикъл на инсталацията. 

(0; 10−6] 

2. Слабо вероятно 

събитие 

Вероятно е да се случи около 

веднъж на десет години. 
(10−6; 0.1] 

3. Вероятно събитие Вероятно е да се случи около 

веднъж на две години. 
(0. 1 ; 0.5]  

4. Много вероятно 

събитие 

Вероятно е да се случва веднъж 

годишно. 
(0. 5 ; 1]  

 

Трето, oформя се обобщена таблица (табл. 7.11) с показатели и се изчислява споказателя 

на риска, като се умножават (D) и (C). 

 

         Таблица  7.11. Обобщена таблица с показатели 

(А) (B) (C) (D) (C).(D) 

№ Сценарии за възникване на аварийни ситуации 
Клас на 

вероятност 

Клас на 

последствия 

Показател 

на риска 

1. 

Разпиляване на пирофорно твърдо вещество 

(натриев цианид, калиев изобутилов 

ксантогенат) от контейнер  

2 3 6 

2. 

Разпиляване на опасни за здравето твърди 

химични вещества (натриев цианид, калиев 

изобутилов ксантогенат, калциев оксид) от 

контейнер и от опаковка 

2 2 6 

3. 

Разпиляване на опасни за околната среда 

твърди химични вещества (натриев цианид, 

калиев изобутилов ксантогенат) от контейнер 

2 1 2 

4. 

Разпиляване на опасни за околната среда 

твърди химични вещества (меден сулфат, 

натриев сулфид, натриев карбонат и цинков 

сулфат, калциев оксид) при нарушаване на 

целостта на опаковката (вътрешна 

полиетиленова торба, положена във външна 

тъкана и хартиена торба). 

2 1 2 
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Четвърто, определя се мястото на всяка рискова ситуация по значението на рисковия 

фактор. 

 

 

 

 

 

 

След направените по-горе разсъждения, се формира следната матрица на риска: 

 

  Клас  на последствията (D) 

К
л

а
с 

н
а
 в

ер
о
я

т
н

о
ст

 (
C

) 

 1 2 3 4 

1  12 7, 10 5, 8, 9, 11 

2 2, 3, 4, 6  1  

3     

4     

 

Класът на вероятност, базиращ се на честота  за  възникване  на  авария,  е  въз  основа  

на  експертна  оценка,  която  се основава  на предвидените  в  проекта  защитни  бариери  и  

превантивни  мерки  срещу възникване  на  голяма  авария. 

При анализа на производствената дейност на ―ЛЪКИ ИНВЕСТ - ЛОФ‖ ЕООД от 

многобройните сценарии за възникване на аварии се идентифицираха следните сценарии за 

възникване на аварии с приемлив риск: 

5. 
Възникване на авария при саботаж или 

терористичен акт 
1 4 4 

6. 
Възникване на авария в резултат на авария в 

съседно предприятие 
2 1 2 

7. 
Възникване на авария в резултат на пътно-

транспортно произшествие 
1 3 3 

8. 
Възникване на авария в резултат на 

земетресение 
1 4 4 

9. 
Възникване на авария в резултат на мълния 

при нарушена мълниезащита 
1 4 4 

10. 

Възникване на авария в резултат на термично 

въздействие от висока температура, отделена 

при пожари извън територията на обекта, но в 

опасна близост до него 

 

1 

 

3 
3 

11. 
Възникване на авария в резултат на 

наводнение 
1 4 4 

12. 

Възникване на авария в резултат на ураганен 

вятър, снегонавяване, заледявание и 

обледяване 

1 2 2 

Показател на риска Количествен риск 

1-2 Пренебрежим риск 

3-8 Приемлив риск 

9-16 Висок риск 
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1. Разпиляване на пирофорно твърдо вещество (натриев цианид, калиев изобутилов 

ксантогенат) от контейнер  

2. Разпиляване на опасни за здравето твърди химични вещества (натриев цианид, калиев 

изобутилов ксантогенат, калциев оксид) от контейнер и от опаковка. 

5. Възникване на авария при саботаж или терористичен акт 

7. Възникване на авария в резултат на пътно-транспортно произшествие 

8. Възникване на авария в резултат на земетресение 

9. Възникване на авария в резултат на мълния при нарушена мълниезащита 

10. Възникване на авария в резултат на термично въздействие от висока температура, 

отделена при пожари извън територията на обекта, но в опасна близост до него 

11. Възникване на авария в резултат на наводнение 

Останалите сценарии за възникване на аварии са с пренебрежим риск. Не се 

идентифицираха сценарии за възникване на аварии с висок риск. 

Анализът на риска чрез матрица на риска показва, че най-рискови и с потенциал за 

голяма авария са сценариите с приемлив риск, изброени по-горе.  От тях на детайлна оценка на 

размера и тежестта на последствията ще бъде подложен  Сценарий 1 (ред 1, табл. 7.11). 

Останалите сценарии за възникване на авария  с приемлив риск съдържат разпиляване на  

ОХВ. Последствията от тези сценарии се припокриват с избраният за моделиране сценарий. 

Детайлният анализ на сценариите включва следните аварийни ситуации и последствия: 

разпиляване на натриев цианид, контакт с алкални соли, киселини или вода, отделяне на 

циановодород, пожар или образуване на токсичен облак. 

 

8. Оценка на размера и тежестта на последствията от идентифицираните сценарии с 

потенциал за големи аварии 

 Оценката на размера и тежестта на последствията ще бъде извършена чрез:  

 Метода на папийонката;  

 Симулации на сценариите с програмния продукт ALOHA (Reynolds, Michael, 

ALOHA 5.0. ТHEORETICAL DESCRIPTION) и определяне на опасните зони; 

 Бърза методика за оценка на риска за определяне на зоните за аварийно 

планиране; 

 Изчисляване на индувидуалния и обществен риск. 

Методът на папийонката се състои от (графична) комбинация на дървото на отказите и 

дървото на събитията. Честотите на отказите и вероятностите на последствия в папийонките на 

представителните сценарии са съглано данните в Bevi, Reference Manual Bevi Risk Assessments. 

Симулациите на аварийните ситуации са извършени при лятна метеорологична 

обстановка лятна (с данни за месец юли)  

Входни метеорологични параметри са: 

 Средномесечна температура на въздуха, 
0
С: януари – -2.5, юли – 16.6, год. 7.3; 

 Средномесечна максимална температура на въздуха, 
0
С: януари – 3, юли – 23.6, 

год. 13.5; 

 Средномесечна относителна влажност на въздуха, в %: януари – 82, юли – 72, год. 

76; 

 Облачност , по 10-бална скала - януари – 6.1, юли – 3.7, год. 5.2; 

 Честота на вятъра по посока – таблица 8.1.; 

 Скорост на вятъра по посока – таблица 8.2 
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Таблица 8.1. Честота на вятъра по посока (%) и тихо време (%) за ХМС – Чепеларе 

 

 

 

 

  

 

Таблица  8.2. Скорост на вятъра по посока, в m/sec (средномесечна и средна за 

годината) за ХМС –Чепеларе 

По 

посока 

I VII За год. 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

3.4 

3.3 

3.7 

4.0 

3.9 

3.0 

2.5 

4.0 

3.6 

3.6 

3.3 

3.5 

3.0 

2.9 

2.4 

3.6 

3.3 

3.4 

3.0 

3.6 

3.8 

3.5 

2.8 

3.8 

 

Програмният продукт ALOHA е зависим от времето модел, който се отнася към 

неутрални или тежки газове, както и разнообразие от времезависими източници, включително 

счупени тръби, протекли резервоари, и изпаряващи се локви, и включва съвременни теории за 

изпарение, без кипене или кипене, от локви, които могат да се променят в зависимост от 

разликата между скоростта на изпаряване и скоростта на материалите, влизащи в локвата и има 

способността за моделиране на дисперсията на тежки газове, които образуват облаци и се 

разпространяват от гравитационните сили. 

Данните за физико-химичните и термодинамичните свойства на опасните вещества са 

съгласно  [3-8,11,12]. 

За да се оцени рискът от замърсяване с определена концентрация, при условие, че е 

възникнала авария, трябва да се вземат предвид климатичните и географски характеристики на 

района, в който се намира изследваното предприятие. Важна роля играят средната месечна 

температура  °𝐶 , посоката на вятъра φ, скоростта му  𝑚/𝑠  И честотата му на появяване, а 

също и влажността на въздуха (%) и степента на облачност. В зависимост от стойностите на 

всички тези параметри се изчисляват: 

𝑅1 – дължина на зоната с най-висока концентрация (червена зона)  𝑚 ; 

𝑅2 - дължина на зоната със средна наситеност (оранжева зона)  𝑚 ; 
𝑅3 - дължина на зоната с най-ниска концентрация (жълта зона)  𝑚 . 

Тогава вероятността за замърсяване с висока концентрация на замърсител при дадена 

посока на вятъра φ, вероятност на посоката 𝑝𝜑  И с определена скорост 𝑝𝑠  , базирана на 

дефиницията за геометрична вероятност и апроксимацията на областите на замърсяване чрез 

кръгови сектори и венци, е  

По посока I VII За 

год. 

N 

NE 

E 

SE 

S 

SW 

W 

NW 

45.5 

9.5 

1.7 

7.4 

19.7 

6.2 

3.7 

6.1 

42.3 

15.3 

4.2 

7.3 

11.2 

3.9 

4.8 

11.0 

42.9 

12.9 

3.6 

8.1 

16.7 

4.9 

3.8 

7.0 

Тихо 68.8 71 68.8 
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𝑃𝑟𝑒𝑑  𝜑, 𝑝𝑠 , 𝑝𝜑 =
𝜋𝑅1

2

𝜋𝑅3
2 =

𝑅1
2

𝑅3
2 .  (1) 

Вероятността за замърсяване със средна наситеност е  

𝑃𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒  𝜑, 𝑝𝑠 , 𝑝𝜑 =
𝜋 𝑅2

2−𝑅1
2   

𝜋𝑅3
2 =

𝑅2
2−𝑅1

2

𝑅3
2 .  (2) 

Вероятността за замърсяване с най ниска концентрация е 

𝑃𝑦𝑒𝑙𝑙𝑜𝑤  𝜑, 𝑝𝑠 , 𝑝𝜑 =
𝜋 𝑅3

2−𝑅2
2   

𝜋𝑅3
2 =

𝑅3
2−𝑅2

2

𝑅3
2 .  (3) 

Вероятността за замърсяване с най-висока концентрация на замърсител при вятър, 

независимо от посоката на вятъра е 

 𝑃𝑟𝑒𝑑 =  𝑝𝜑𝜑 𝑃𝑟𝑒𝑑  𝜑, 𝑝𝑠 , 𝑝𝜑  .  (4) 

Вероятността за замърсяване със средна наситеност на замърсител при вятър, независимо 

от посоката на вятъра е  

𝑃𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 =  𝑝𝜑𝜑 𝑃𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒  𝜑, 𝑝𝑠 , 𝑝𝜑 .  (5) 

Вероятността за замърсяване с най-ниска концентрация на замърсител при вятър, 

независимо от посоката на вятъра е 

  𝑃𝑦𝑒𝑙𝑙𝑜𝑤 =  𝑝𝜑𝜑 𝑃𝑦𝑒𝑙𝑙𝑜𝑤  𝜑, 𝑝𝑠 , 𝑝𝜑  .   (6) 

 

Методът за бърза количествена оценка на риска включва следните етапи: 

 На всяко опасно вещество се присвоява числен код  𝐾, базиран на неговите 

свойства (агрегатно състояние, парно налягане, летливост, токсичност и др.) И начина му на 

употреба/преработка, транспорт и съхранение. 

 На последствията от голяма авария се присвоява числен код  𝐶, определен от 

числения код 𝐾 на опасното вещество, предизвикало или участващо в аварията и 

предполагаемото му количество.  

 Определя се зоната на въздействие 𝐴 на голямата авария. 

 Определя се значимостта на последствията. 

 На всяко опасно вещество се присвоява усреднен показател на вероятност 𝑝 от 

възникване на голяма авария според числения код на веществото и характера на съоръжението. 

 Вероятността 𝑃𝑖  от възникване на голяма авария е равен на десетичния логаритъм 

𝑙𝑔 𝑝  от вероятността за възникване на определен брой аварии за една година p, т.е. 𝑃𝑖 = 𝑙𝑔 𝑝  
 Окончателната стойност на вероятността за възникване на голяма авария 𝑃 се 

получава като сбор от стойностите на вероятността от възникване на голяма авария за всички 

опасни вещества и съоръжения/процеси в предприятието, т.е 𝑃 =  𝑃𝑖
𝑛
𝑖=1 . 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИТЕ НА АВАРИЙНО ПЛАНИРАНЕ 

Първа зона – зона на висока смъртност. Тази зона е разположена непосредствено до 

точката на изпускане на опасното вещество. В нея се очаква висока смъртност при здрави 

индивиди. Основната аварийна мярка, която може да бъде предприета, е изграждането на 

сигурни убежища, особено при аварии с токсични газове. Евакуиране на района се налага само в 

някои случаи (например при продължително изпускане на токсичен газ.в такъв случай е 

наложително използването на оповестителни системи, директно свързани с предприятието. При 

висока гъстота на населението в тази зона медицинската помощ и аварийно-спасителните 

дейности трябва да бъдат съсредоточени в нея.  

Втора зона – зона на сериозни поражения. Макар че смъртни случаи могат да се очакват 

и в тази зона, в нея предимно ще се наблюдават сериозни и необратими неблагоприятни ефекти 

при здрави индивиди. В тази зона основната мярка е наличието на убежища, като евакуацията 

на населението може да е невъзможна поради голямата площ. При наличието на особено 
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чувствителни обекти (училища, болници, детски градини и др.) Допълнително трябва да бъдат 

планирани мерки, за да се осигури: 

 Наличие на затворени убежища; 

 Информиране и обучение на персонала, отговорен за извършването на аварийно 

спасителни дейности; 

 Наличие на индивидуални средства за защита; 

 Оповестителна система, директно свързана с предприятието; 

 Специални комуникационни линии; 

 Първа помощ и медицинско осигуряване. 

В сравнение с първата зона, осигуряването на първа помощ във втора зона е с по-нисък 

приоритет. 

В ситуация на производствена авария най-често разглеждани са индивидуален и 

обществен риск.  

Индивидуалният риск е вероятността от възникване на смъртен случай на отделно лице 

поради настъпване на събития със загуба на херметичност. Предполага, че това лице е 

незащитено и през цялото време на експозицията остава на същото място.  

Обществен риск – кумулативната честота за очакван брой смъртни случаи при 

възникване на аварии, които засягат едновременно група лица.  

 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ  НА ИНДИВИДУАЛНИЯ  РИСК 

1. Избира се събитие със загуба на херметичност 𝑆. Честотата на отказите за 

съответното събитие (Год−1) се дава чрез 𝑓𝑆 . 

2. Избира се метеорологичен клас 𝑀 с вероятност 𝑃𝑀 . Избира се посока на вятъра 𝜑 

с условна вероятност 𝑃𝜑 . Условната вероятност 𝑃𝜑  Е вероятността за съществуване на посоката 

на вятъра 𝜑 при съответния метеорологичен клас 𝑀. В много случаи се дава произведението 

𝑃𝑀𝑃𝜑 , което определя вероятността от едновременното съществуване на метеорологичния клас 

𝑀 и посоката на вятъра 𝜑. 

3. В случаите на изпускане на запалими материали се избира съпроводено с 

възпламеняване събитие 𝑖 с условна вероятност 𝑃𝑖 . 

4. Изчислява се вероятността от настъпване на смърт 𝑃𝑑  В точка от мрежата за 

събитието със загуба на херметичност 𝑆, метеорологичния клас 𝑀, посоката на вятъра 𝜑 и 

съпроводеното с възпламеняване събитие 𝑖 (запалими вещества). 

5. Изчислява се приноса ∆𝐼𝑅𝑆,𝑀 ,𝜑 ,𝑖  На събитието със загуба на херметичност 𝑆, 

метеорологичния клас 𝑀, посоката на вятъра 𝜑 и съпроводеното с възпламеняване събитие 𝑖 
към формиране на индивидуалния риск в съответна точка от мрежата. 

∆𝐼𝑅𝑆,𝑀 ,𝜑 ,𝑖 = 𝑓𝑆𝑃𝑀𝑃𝜑𝑃𝑖𝑃𝑑  (Год−1) 

6. Стъпки от 3. До 5. От изчислителната процедура се повтарят за всички 

съпроводени с възпламеняване събития. Стъпки от 2. До 5. се повтарят за всички 

метеорологични класове и посоки на вятъра. Стъпки от 1. До 5. се повтарят за всички събития 

със загуба на херметичност. Сумарният индивидуален риск 𝐼𝑅 за съответната точка от мрежата 

се изчислява по формулата 

𝐼𝑅 =  ∆𝐼𝑅𝑆,𝑀 ,𝜑 ,𝑖

𝑆,𝑀 ,𝜑 ,𝑖

 

Територията на обекта е покрита с мрежа от 21 броя клетки, с размери 25𝑚 × 25𝑚.  
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Фиг. 8.1. Дефинирана мрежа, покриваща територията на изследвания обект 

 

           Таблица 8.3. Честота на отказите за избраните за моделиране сценарии 

Сценарий 
Честота на отказите, 𝑓𝑆 , 

(год−𝟏) 

Разпиляване на пирофорно твърдо вещество (натриев 

цианид, калиев изобутилов ксантогенат) от контейнер 
1. 10−5 

Разпиляване на опасни за здравето твърди химични 

вещества (натриев цианид, калиев изобутилов ксантогенат, 

калциев оксид) от контейнер и от опаковка. 
1. 10−5 

 

Посока на вятъра 
𝑃𝑀𝑃𝜑  

Януари Юли 

N 0.059 0.1257 

NE 0.04 0.0437 

E 0.02 0.034 

SE 0.0103 0.0097 

S 0.013 0.0693 

SW 0.0042 0.018 

W 0.0053 0.0067 

NW 0.0153 0.0257 

 

По проектни данни, обслужващият персонал, включващ работници, мениджмънт,  охрана 

и др.  на ―ЛЪКИ ИНВЕСТ - ЛОФ‖ ЕООД възлиза общо на 112 души, разпределени по основните 

производствени, управленски и спомагателни звена. Освен персоналът на територията на обекта 

средно пребивават около 10 доставчици и/или клиенти, които могат да се намират във всяка 
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клетка от дефинираната мрежа. Общ брой застрашени човека – 122. С цел достигане на най-лош 

сценарий, оценката на индивидуалния риск е направена, като е предвидено всички хора да се 

намират в една клетка от мрежата. 

 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ  НА ОБЩЕСТВЕНИЯ  РИСК 

Оценката на риска за обществеността се състои в изчисляване на очаквания брой 

засегнати човека за всяка от опасните зони (червена, оранжева, жълта) при вече установени 

радиус и вероятност за получаване на замърсяване с определена концентрация. Оценката на 

обществения риск се изготвя за всяко събитие със загуба на херметичност и зависи от 

метеорологичният клас 𝑀, посоката на вятъра 𝜑, а също и от гъстотата  на населението в 

засегнатите населени зони. 

1. Избира се събитие със загуба на херметичност 𝑆. Честотата на 

отказите за съответното събитие (Год−1) се дава чрез 𝑓𝑆 . 

2. Избира се посока 𝜑, при която дължината на зоната 

(𝑅𝑟𝑒𝑑 , 𝑅𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 , 𝑅𝑦𝑒𝑙𝑙𝑜𝑤 ) с определена концентрация е най-голяма. 

3. Изчислява се площта (𝑆𝑟𝑒𝑑 , 𝑆𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 , 𝑆𝑦𝑒𝑙𝑙𝑜𝑤 ) на засегнатите зони. 

𝑆𝑟𝑒𝑑 = 𝜋𝑅𝑟𝑒𝑑
2 , 

𝑆𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 =  𝜋(𝑅𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒
2 − 𝑅𝑟𝑒𝑑

2 ), 

𝑆𝑦𝑒𝑙𝑙𝑜𝑤 = 𝜋(𝑅𝑦𝑒𝑙𝑙𝑜𝑤
2 − 𝑅𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒

2 ). 

4. Рискът за обществеността 𝑆𝑅 за всяка от опасните зони, в които се 

получава замърсяване с определена концентрация и определена вероятност се получава 

по 

𝑆𝑅𝑟𝑒𝑑 = 𝑆𝑟𝑒𝑑 , 

𝑆𝑅𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 = 𝑆𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 , 

𝑆𝑅𝑦𝑒𝑙𝑙𝑜𝑤 = 𝑆𝑦𝑒𝑙𝑙𝑜𝑤 . 

Град Лъки се намира в Преспанския дял на Западни Родопи и граничи с общините 

Асеновград, Чепеларе, Смолян и Баните. Покрива територия от 9,779 〖km〗^2. Населението в 

града към 31.12.2018г. възлиза на 2531 души по данни на Национален Статистически Институт. 

Средната гъстота на населението в община Лъки е h=0,00025882 човека/m^2. 

 

8.1 Сценарий 1. Разпиляване на натриев цианид, контакт с алкални соли, киселини или 

вода, отделяне на циановодород, образуване на токсичен облак.  

Разгледано е непрекъснато отделяне на циановодород със скорост 0.04 кг/мин. за 

интервал от време 1 час, т.е. общото отделено количество е 2.4 кг. Количеството е определено 

въз основа на експертен анализ на мерките за сигурност. Моделирането показва, че това 

количество циановодород може да породи зони с пламъчни джобове с дължина по-малка от 10 

м, поради което  е разгледано в детайли само образуването на токсичен облак. 

 

 

8.1.1 Метод на папийонката 

На фиг. 8.2.  е показана графичната комбинация на дървото на отказите и дървото на 

събитията със съответните  честоти на отказите и вероятности на последствията при изтичане на 

дизел от резервоар. За сценарий 1 – Разпиляване на натриев цианид, контакт с алкални соли, 

киселини или вода, отделяне на циановодород, образуване на токсичен облак, честотата е 1.10
-5

 

съб./год. 
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Фигура 8.2. Папийонка на отказите и последствията от сценарий “Разпиляване на 

натриев цианид” 

 

8.1.2 Симулация с програмния продукт ALOHA  

За всяка от осемте посоки на вятъра е симулиран директен източник на циановодород, 

т.е. непрекъснато отделяне на циановодород със скорост 0.04 кг/мин. за интервал от време 1 час.  

Програмният продукт (ALOHA), с който е извършена симулацията на зоните с приземни 

концентрации на циановодород, използва препоръчителни нива на токсичност при експозиция 

от 60 минутен престой, а именно:  

 Червена зона - AEGL 3 – 15 ppm (16.58 mg/m
3
)– опасна зона, свързана с опасност 

от заболяване на засегнатото население при 60 минутна експозиция;  

 Оранжева зона - AEGL 2 – 7.1 ppm (7.85 mg/m
3
) – зона, свързана с риск от поява 

медицински ефекти („дразнене― на дихателните пътища) на засегнатото население 

при 60 минутна експозиция;  

 Жълта зона -  AEGL 1 – 2 ppm (2.21 mg/m
3
)– зона с поява на миризма и дразнене 

на лигавицата при 60 минутна експозиция. 

Резултатите са представени в таблица  8.3. 

От направената симулация на предполагаемо разпиляване на натриев цианид и 

образуване на токсичен облак вследствие събитие със загуба на херметичността 
 
при летни 

метеорологичните условия се вижда, че: 

- в обхвата на опасните зони AEGL 3, AEGL 2  AEGL 1 не попадат жилищни части и 

други защитени обекти. 

- максималната дължина на червената зона е 25 м, на оранжевата- 36 м, , а максималната 

дължина на жълтата зона е 67 м.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. 10−5 съб./год.  
 

 0,02  0,98 
  
 0,2 0,8 

 
 
 

   
 1,96. 10−6 съб./год. 7,84. 10−6 съб./год. 
 

 
0,2 0,2 0,6  

   
 
 

  
 4. 10−8 съб./год. 4. 10−8 съб./год.  1,2. 10−7 съб./год.  

Разпиляване на опасни за здравето 
твърди химични вещества 

Отделяне на 
циановодород 

Пожар Токсичен облак 

Замърсяване на 
околната среда 

Без последствия 

Дефект на 
опаковката 

Природно 
бедствие 

Човешка грешка 

 
Терористичен 

акт 
 

Нарушаване на 
правила за 

безопасност на 
работа 

Пробив на 
контейнер 

Без последствия 
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На фиг. 8.3. са показани получените зони с нива на токсичност  AEGL 3, AEGL 2  AEGL 

1. Видно е, че последствията засягат само инсталации на площадката на предприятието. 

Аварийното събитие ще е с локален характер и няма да има неблагоприятни въздействия извън 

площадката на предприятието. 

 

 
 

Фигура.  8.3. Териториално разпространение (зони с нива на токсичност  AEGL 3, AEGL 2  

AEGL 1)  и засегнати инсталации при разпиляване на натриев цианид и образуване на 

токсичен облак 
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Таблица  8.4. Сценарий 1: Разпиляване на натриев цианид, контакт с алкални соли, киселини или вода, отделяне на 

циановодород, образуване на токсичен облак през м.юли 

 

Посока 

на 

вятъра 

Вероятност на 

посока на 

вятъра 

Дължина на 

жълта зона 

[m] 

Дължина на 

оранжева 

зона [m] 

Дължина на 

червена 

зона [m] 

Вероятност за 

възникване на 

замърсяване с 

концентрация в 

жълта зона 

Вероятност за 

възникване на 

замърсяване с 

концентрация в 

оранжева зона 

Вероятност за 

възникване на 

замърсяване с 

концентрация в 

червена зона 

N 0.423 55 29 20 0.721983471 0.145785124 0.132231405 

NE 0.153 55 29 20 0.721983471 0.145785124 0.132231405 

E 0.042 58 31 21 0.714328181 0.154577883 0.131093936 

SE 0.073 56 30 20 0.713010204 0.159438776 0.12755102 

S 0.112 61 32 22 0.72480516 0.145122279 0.130072561 

SW 0.039 61 33 22 0.707336737 0.162590701 0.130072561 

W 0.048 67 36 25 0.711294275 0.149476498 0.139229227 

NW 0.11 55 29 20 0.721983471 0.145785124 0.132231405 

При вятър, независимо от коя посока е: 0.720238626 0.147909501 0.131851873 
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Бързата методика за оценка на риска [12] не може да се приложи за твърдо токсично 

вещество. 
 

8.1.3 Определяне на индивидуалния и обществен риск  

Честотата на отказите е 𝑓𝑆 =  1. 10−5 (год−𝟏). Условната вероятност за възникване 

на събитие, съпроводено с възпламеняване е 𝑃𝑖 = 0,02. Индивидуалният риск, 

представен като сума от индивидуалните рискове, пресметнати във всяка точка от 

дефинираната мрежа, е ∆𝐼𝑅 = 0.00000267166667. 

Честота на отказите 𝑓𝑆 = 1. 10−5  год−1 . Посока на вятъра, при която 

дължините на опасните зони са най-големи - 𝜑 = 𝑊. 𝑅𝑟𝑒𝑑 = 25 𝑚, 𝑅𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 = 36 𝑚, 

𝑅𝑦𝑒𝑙𝑙𝑜𝑤 = 67𝑚. Следователно засегнатата площ е 𝑆𝑟𝑒𝑑 = 1962,5 𝑚2 (свързана с опасност 

от заболяване на засегнатото население), 𝑆𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 = 2106,94 𝑚2, 𝑆𝑦𝑒𝑙𝑙𝑜𝑤 = 10026,02 𝑚2. 

При вероятност за замърсяване с концентрация ≥ 15 𝑝𝑝𝑚, равна на 0.13, общественият 

риск е 𝑆𝑅𝑟𝑒𝑑 = 0, тъй като няма засегнати населени зони. При вероятност за замърсяване 

с концентрация  7,1 𝑝𝑝𝑚; 15 𝑝𝑝𝑚 , равна на 0.15, общественият риск е 𝑆𝑅𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒 = 0 

човека, тъй като няма засегнати населени зони. При вероятност  за замърсяване с 

концентрация  2,0 𝑝𝑝𝑚; 7,1 𝑝𝑝𝑚 , равна на 0.72, общественият риск е 𝑆𝑅𝑦𝑒𝑙𝑙𝑜𝑤 ≈ 3 

човека. 
 

8.1.4 Определяне на зоните за аварийно планиране съгласно бързата методика за 

оценка на риска на пирофорните твърди вещества 

Съгласно бързата методика за оценка на риска, натриевият цианид се разглежда като 

твърдо пирофорно вещество с код  14.  

 Наличното количество в инсталация С2 е 𝑞 = 1,2 𝑡 ∈  0; 10  𝑡. Последствия В І, 

т.е категория 𝐵. Тогава стандартнотo разстояние е в интервала  25;  50  𝑚. Форма I, което 

определя окръжност, 𝜃 = 360°. Площ 𝑆 = 8. 103 𝑚2. Коефициент на въздействие 𝐾𝐼 = 2. 

Радиусът на първа зона е 

𝑑 = 50 +
1,2 − 0

10 − 0
 50 − 25 = 28 𝑚 

Могат да бъдат засегнати са само работниците в складове С1, С2, С3, С4, С5, инсталация И. 

Радиусът на втора зона е 

𝑙 = 2.28 = 56 𝑚 
Могат да бъдат засегнати са работниците във всички складове и инсталации на 

територията на предприятието. 

Съгласно бързата методика за оценка на риска, калиевият изоботилов ксантогенат се 

разглежда като твърдо пирофорно вещество с код  14.  

Наличното количество в инсталация С3 е 𝑞 = 2,5 𝑡 ∈  0; 10  𝑡. Последствия В І, т.е 

категория 𝐵. Тогава стандартнотo разстояние е в интервала  25;  50  𝑚. Форма I, което определя 

окръжност, 𝜃 = 360°. Площ 𝑆 = 8. 103 𝑚2. Коефициент на въздействие 𝐾𝐼 = 2. 

Радиусът на първа зона е 

𝑑 = 50 +
2,5 − 0

10 − 0
 50 − 25 = 31,25 𝑚 

Могат да бъдат засегнати са само работниците в складове С1, С2, С3, С4, С5, инсталация 

И. Радиусът на втора зона е 

𝑙 = 2.31,25 = 62,5 𝑚 
Могат да бъдат засегнати са работниците във всички складове и инсталации на 

територията на предприятието. 
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                                     Таблица 8.5. Обобщени резултати от оценка на риска чрез бърза методика за оценка на риска 
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Натриев 
цианид 

C2 F 1.2 Пожар 14 BI B I 0.005 0.8 28.00 56.00 7 1.10-7 5.10-10 1 

2 

Калиев 

изоботилов 

ксантогенат 

C3 F 2.5 Пожар 14 BI B I 0.005 0.8 31.25 62.50 7 1.10-7 5.10-10 1 
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9. Ефект на доминото 

 Ефект на доминото  е повишаване на риска или утежняване на последствията от 

голяма авария в предприятие и/или съоръжение или в група от предприятия и/или 

съоръжения, което е следствие от географска близост с друго предприятие и/или 

съоръжение или с група от предприятия и/или съоръжения или е следствие от опасните 

вещества, които се произвеждат, употребяват и/или съхраняват на територията на 

предприятието и/или съоръжението. На територията на предприятието не се очаква да се 

получи ефект на доминото. 

 

10.  Информация  за  наличието  на  трансгранично  въздействие  от  големи  

аварии, произтичащи от дейностите с опасни вещества  

Радиусите  на  въздействие  вследствие  на  голяма  авария  не  предполагат 

трансгранично въздействие.   

 

Заключение 

Получените резултати показват, че рискът от възникване на голяма авария на 

площадката на ―ЛЪКИ ИНВЕСТ - ЛОФ‖ ЕООД е приемлив или пренебрежим за 

различните обобщени сценарии. Зоните на аварийно планиране попадат на територията на 

предприятието, както и тези на симулираните сценарии за аварии, т.е. аварийните събития 

ще имат локален характер. 
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Приложения 

Приложение 1 

Утвърждаване класифицията на „Лъки Инвест – ЛОФ“ ЕООД като инсталация 

с нисък рисков потенциал  

Писмо  изх.№26-00351/07.03.2016г на МОСВ 

Приложение 2 

Карта (мащаб 1 : 500) на геодезическо заснемане – Допълнение на обект: Части 

от квартали 2, 6, 8 и 12 от плана на гр. Лъки 

 

Приложение 3 

Информационните листове за безопасност на флотореагнти 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


