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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита пред научно 
жури от катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ при         
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ на заседание на 
катедрен съвет, проведено на 14 октомври 2020 г. 

Дисертационният труд е с обем от 150 страници и се състои от 
увод, 3 глави и заключение, 16 фигури, 35 таблици, списък на публикациите 
по дисертационния труд и три приложения. Списъкът на литературните 
източници се състои от 105 заглавия на турски и английски език. Авторът на 
дисертационния труд е докторант на самостоятелна подготовка в катедра 
„Строителство на сгради и съоръжения” към Архитектурен факултет на 
ВСУ „Черноризец Храбър”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитата на дисертационния труд пред научно жури ще се състои 
на 16 декември 2020 г. от 10:00 ч. в Заседателната зала на Ректората на            
ВСУ „ Черноризец  Храбър“ на заседание на научното жури. Материалите 
по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на 
катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ при Архитектурен 
факултет, стая А-226 при секретаря на катедрата. 
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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 

I.1. АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 

В настоящият момент Р. Турция е динамично развиваща се 
страна, в която с бързи крачки напредва модернизацията на  
икономиката и се засилва конкуренцията между турските 
производители и търговци, които посредством европейския пазар 
получават достъп до една по-рентабилна и взискателна глобална 
търговска среда. Заедно с икономическия ръст, високи темпове на 
развитие получава и логистиката, която се превръща в развиващ се 
сектор на турската икономика, заемащ една от водещите позиции в 
обема на инвестициите в страната [2]. Развитието на логистиката е 
свързана със следните обстоятелства: 

Ø стратегическото положение на Р.Турция между Изтока и 
Запада; 

Ø страната е собственост на най-големия парк от товарни 
автомобили в ЕС; 
Европейският  съюз  е  основния  партньор  за внос  и  

износ на Р. Турция, докато страната е на седмо място на пазарите за 
внос и на пето място на пазарите за износ на ЕС. Турският  износ 
към  ЕС  обхваща  най - вече  селскостопански  и  промишлени   
изделия,  сред   които преобладават продуктите на химическата              
промишленост. Нарастването на дела на химическата промишленост 
в цялостния износ и внос на страната обуславя и все по-голямото 
значение на този сектор, което е свързано с постоянно извършване на 
специализирани логистични услуги. 

През последните години се наблюдава ясно изразена 
тенденция към засилване на трудовия травматизъм в сектора на 
химическа логистика. Възникналите трудови злополуки           
през периода 2015-2019 г. в предприятията от химическата  
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промишленост  (Приложение № 1)  показват, че основният 
проблем, който  трябва  да  бъде  преодолян,  е  повишаване  на  
знанията  и  практическите умения  по  техника  на  безопасност  
на работещите в този сектор.  

Нарушаването или неизпълнението на правилата за 
безопасни условия на труд в складовете за химическа логистика, 
както и работата с различни химически продукти, в това число с 
токсични и пожароопасни вещества, са сред основните рискови 
фактори за възникването на трудови злополуки.  

Актуалността на темата на дисертационния труд се 
обуславя от необходимостта от решително ограничаване на трудовия 
травматизъм в складовете за химическа логистика чрез подобряване 
безопасните условия на труд на работещите.                            

 

 I.2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННАТА РАБОТА 

         Цел на докторската теза е изследване, анализиране и 
оптимизиране условията за безопасност на труда в складовете за 
химическа логистика.  
 
         Задачите на изследването, чрез които ще се реализира 
целта са следните:  
         1. Извършване на задълбочен сравнителен анализ на 
съществуващото законодателство в Р. Турция и ЕС в сферата на 
безопасни условия на труд за сектора. 
         2. Проучване и анализиране на основните дейности за 
безопасност на труда на работещите в сектора и защита на околната 
среда от замърсяване при складови дейности с химически продукти.   
         3. Изготвяне оценка на риска при складиране на химически 
вещества и смеси и анализиране случаите на аварии и произшествия 
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при логистика на химически материали и предложение на мерки за 
тяхното минимизиране.  
         4. Изследване и анализиране на възможни сценарии на 
аварии при логистика на химически вещества и смеси на азотни и 
фосфорни торове и възможности за предотвратяването  им. 
         5. Формиране на предложения за подобряване и 
оптимизиране на безопасните условия на труд в сектора. 
 
         Обект на научното изследане са складове за логистика на 
азотни и фосфорни торове и свързаните с производството им 
химически материали.  
 
         Предмет: Безопасни условия на труд при складиране и 
съхранение на химически продукти.  
          
 

I3. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 
        За постигане на основната цел  и  за изпълнение на 
поставените задачи  в дисертационния  труд,  като  се има 
предвид  специфичната характеристика  на предмета на 
изследване, се използват  предимно възможностите на методите за 
структурен  анализ,  превенция  на  риска, метода  на  
сравнението  и метода на експертната оценка.    
 

    II.ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

     Дисертационният труд е с обем от 150 страници и се състои от 
увод, 3 глави и заключение, 16 фигури, 35 таблици, списък на 
публикациите по дисертационния труд и три приложения. Списъкът 
на литературните източници се състои от 105 заглавия на турски и 
английски език.  
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   III. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 УВОД 
Темповете на икономически ръст на Р. Турция за последните 

години ѝ отреждат едно от местата на най-динамично развиващите 
се страни в света. По брутен вътрешен продукт тя се намира сред 
страните-лидери не само в региона на Близкия Изток, но и в 
световната икономика – 1-ва в региона и 17- та икономика в света [1].  

Нарастването на дела на химическата промишленост в 
цялостния износ и внос на страната обуславя и все по-голямото 
значение на този сектор, като една от основните и най-важни 
индустриални области от икономиката.  

Нуждите на химическата промишленост от суровини 
изискват постоянно извършване на специализирани логистични 
услуги. В интегрираните вериги за доставка на материали за и от 
химическата промишленост като една от основните връзки между 
производителите и потребителите на продукти, складовете 
представляват важна част от всяка логистична система.  

Поредицата  от   многото  трудови   злополуки  в       
Р. Турция през последните  години   акцентира   вниманието   
върху   безопасността   на  труда  в  складовете на химическата 
логистика. Логистичните предприятия освен рискови  за  много  
трудови  злополуки  са   и   обекти   с  особено висок  риск  от 
възникване  на  пожари  (Приложение 1). 

Докато темповете на икономически растеж през    
последното десетилетие  получават   голямо   международно   
признание,   в   същото   време турските складови работници са 
подложени на тежки условия на труд, като Р. Турция  се  нарежда  
на второ място в света след Китай и  на първо място в Европа по 
брой на трудови злополуки, професионални заболявания и смъртни 
случаи в химическата логистика (табл.У1) [5]. 
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Таблица У1. Брой инциденти в складове за химическа логистика по 
години 

 
 
 

САЩ     Китай    Япония    Турция  ЕС 

 Брой 

инци 

денти 

% 
Брой 

инци 

 денти 

  % 
Брой 

инци 

 денти 

% 
Брой 

инци 

 денти 

 % 
Брой 

инци 

 денти 

% 

2015 3072 6,7 8742  14,8 2888 5,5 5574 9,2 4278 8,4 

2016 3998 6,2 9072  15,5 2714 4,6 5877 9,9 4026 8,2 

2017 3944 6,0 10728  16,1 2668 4,2 6137 10,2 3881 8,1 

2018 3812 5,0 11044  16,3 2601 4,1 6749 10,8 3802 8,0 

2019 3765 4,8 11928 18,2 2578 4,0 7012 11,1 3798 8,0 

 
 
 Увеличаването на обемите на химическата промишленост 
води до нарастване броя на работещите, заети в този отрасъл. За 
попълване на необходимите работни места често се наемат работещи 
без необходимия професионален опит, трудови навици и 
необходими знания и образование по безопасни условия на труд 
(БУТ).  

През последните години в складовете за химическа 
логистика се очертава трайна тенденция към увеличаване броя на 
трудовите злополуки.  

Нарушаването или неизпълнението на правилата за 
безопасни условия на труд в складовете за химическа логистика са 
сред основните рискови фактори за възникването на трудови 
злополуки.  

Необходимостта от решително ограничаване на трудовия 
травматизъм в складовете за химическа логистика чрез подобряване 
безопасните условия на труд на работещите обуславя актуалността 
на дисертационния труд. 
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ГЛАВА 1.  БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА В СКЛАДОВЕ ЗА   
              ХИМИЧЕСКА ЛОГИСТИКА 

 
1.1. Основни понятия и характеристики на безопасността 

на труда и логистичния бизнес  

В първа глава на дисертационния труд са дефинирани 
основните понятия, характеристики, термини и определения за 
безопасност на труда, което дава възможност за  точно и издържано 
пояснение  на  мероприятията, мерките и правилата за безопасност. 

Тези   понятия   се   въвеждат   със   Закона  №  6331  
„Кодекс  за  здраве  и безопасност на работното място“ на         
Р. Турция и  са  неразривна  част  от   Европейската 
терминология, касаеща въпросите, свързани с безопасността на 
труда, като безопасност на труда, хигиена на труда, охрана на 
труда, вредни фактори, трудова злополука, производствена 
злополука, професионална болест, здравен риск, професионален 
риск, работно място, опасна зона.   

Чрез анализа на литературните източници [9-12] е 
установено, че в света и Европа не съществува единна терминология, 
свързана с определение на понятията транспорт и логистика. 
Относно тези термини институциите на Р. Турция се придържат към 
дефинициите на ЕС, утвърдени по съответния нормативен ред. На 
нива ФАО, Европейския съюз и Будапещенската конвенция за 
превоз на товари по вътрешни водни пътища [13]  се използват 
следните обобщени термини: 

Ø транспорт - отрасъл от материалното  производство,  
който  осъществява  превоз на стоки и хора; 

Ø логистика - представлява  пренасянето  на  необходимото 
количество  стоки  в  избрана  точка по оптимален 
маршрут за определено време и с най-малко разходи; 

Ø стока - представлява    определена    продукция    или   
имущество   на юридически  и   физически лица, която   
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е приета за превозване с общ или специфичен   транспорт; 
Ø товаропоток - представлява количеството  на   товарите,  

превозени за  определен  период  от време  от  определен  
вид транспортно средство между отделните  пунктове; 

Ø товарооборот – представлява  количеството на товарите, 
превозени за  определен  период  от  време  от всички 
транспортни средства; 

Ø терминал - представлява  комплекс  от  устройства,  
разположени  в началните, крайните и междинни пунктове 
на транспортната мрежа; 

Ø склад - това са сгради, конструкции и различни устройства,               
предназначени за приемане, поставяне и съхраняване на 
стоки, получени в  тях, подготовката им за преработка и 
предоставяне на потребителя; 
 

        1.2. Безопасност на труда в складове за химическа  
            логистика в Република Турция 
 
 За увеличаване на пазарния дял на химическата 
промишленост на Р. Турция в страните от ЕС следва стриктно да се 
спазват условията за безопасност на труда в складовете за химическа 
логистика. Европейският Съюз осъществява непосредствен  
контрол  върху вноса и износа на химически вещества чрез 
въведения през 2007 г. от Европейската комисия регламент, познат 
под названието “REACH”.  
 За проучване на състоянието на безопасността на труда в 
складовете за химическа логистика е формирана държавна  комисия  
за   контрол  на производството  и  безопасността  на  труда. 
Проучването обхваща складове за промишлени химически 
суровини, материали и готова продукция, както следва [23]: 

Ø на местата на тяхното непосредствено производство; 
Ø на местата за разпределение и дистрибуция на материалите; 
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Ø на местата на потребление на готовата продукция. 
 

        Направеното проучване дава възможност да бъдат разкрити   

и  групирани съществуващите проблеми на безопасността на труда 

в складовете за химическа логистика на Р. Турция, както следва: 

 
Ø неправилно проектиране и изграждане на конструкцията; 

Ø недобра поддръжка на състоянието на входните трасета и 

пода; 

Ø неуточнено зониране на вътрешната част на склада;  

Ø наличие на отделни зони/участъци за съхранение на опасните 

вещества с несъвместими категории на опасност; 

Ø отсъствие на Информационен лист за безопасност и етикети 
на продуктите; 

Ø неправилно съхранение на леснозапалими течности (с 

пламна температура до 61 °С) и горими течности (с пламна 

температура над 61 °С); 

Ø повредени или отворени опаковки на опасни химически 

продукти; 

Ø неработещи или нефункциониращи аварийни системи; 

Ø нарушаване на техниката на безопасност при работа с мото- и 

електрокари; 

Ø нарушаване на техниката на безопасност при работа с 
конвейри; 

Ø липса на табели за безопасност, план за евакуация, 
маркировки. 
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1.3. Актуално състояние на законодателството на  
    Р. Турция за безопасност на труда при логистика на  
    химически материали. 

  
 Безопасните условия на труд са важна и неотменима 
предпоставка за устойчиво обществено- икономическо  развитие и 
постигане на по - високо качество на  труд  и живот.  
        Запазването на висока трудоспособност и намаляване на 
трудовия травматизъм  на  работещите  се  гарантират  с  
въвеждането  на  законова    уредба. Основните  законодателни  
форми за безопасност на труда в химическата логистика са следните: 

Ø „Закон за химикалите и безопасната им употреба и 
съхранение“ на Министерството на околната среда и 
урбанизацията на Р. Турция [28]; 
Законът ( TURKREACH KKDIK )   третира  регистрацията,  

оценката, разрешаването, съхраняването и ограничаването на   
химичните материали. „TURKREACH  KKDIK“  е   най - пълното  
и строго турско законодателство,  включително  и  за  логистика  
на   химическите вещества  до  момента  и изисква всички 
компании,  които  произвеждат  химически вещества в  страната 
или  изнасят и  внасят  количества над  един  тон  годишно,  да  
регистрират тези вещества в турското министерство на околната 
среда  (МОСВ). 

Ø Регламент за опасни химикали [29]; 

Ø Наредби по Закона за труда № 4857 през 2003 г. [30]; 
Ø Закон № 6331. Кодекс за здраве и безопасност на работното 

място (публикуван в Държавен вестник на Република Турция 
от 30 юни 2012 г. с номерация 28339) [31]; 

        Целта  на  Закон  № 6331  е  да   регулира  
задълженията,  правомощията, отговорностите  на работодатели и 
служители, за  да  се  гарантира здравето на трудещите  се  и   
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безопасността   на   работните  места  и  за   подобряване   на  
съществуващите условия за труд и безопасност. 
 Системата за безопасни условия на труд   се изгражда на 
базата на комплекс от международни и национални регламенти. 
Законовата  уредба по тези въпроси  е  различна  в  различните 
страни. Когато съдържанието на съответните национални закони е 
незадоволително, се прибягва към международната законова уредба. 
Повечето от приетите  закони, регламенти  и директиви, са 
адаптирани от съответните на ЕС за условията на Р. Турция. 
 
 1.4. Законодателството на ЕС за безопасност на труда при 
            логистика на химически материали. 
  
 Осигуряването  на  безопасни  условия  на  труд заема 
важно място в правната уредба на Европейския Съюз. Правото на 
безопасни условия на труд е декларирано  във  всички 
основополагащи нормативни документи на общността,              
а принципите,процедурите,нормите и изискванията за осигуряването 
на това право са разработени и конкретизирани в над двадесет 
директиви. Основните законодателни форми за безопасност на труда 
в химическата логистика на ЕС са следните: 

Ø REACH законодателство и документи [33]; 
Включва поправка на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно 
регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 
химични вещества (REACH) за създаване на Европейска агенция по 
химикалите; 

Ø CLP-Регламент (ЕО) № 1272/2008 [37] за класифициране,  

етикетиране и опаковане на вещества и смеси. Той привежда в 

съответствие съществуващото законодателство на ЕС с глобално 

хармонизираната система на Организацията на обединените нации 
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(ООН). Този нов регламент за класифициране, етикетиране и 

опаковане („Регламент на CLP“) задължава същите опасности да 

бъдат описани и етикетирани по един и същи начин по целия свят ; 

Ø Консолидиране на Регламент (ЕО) № 2003/2003 [38]; 

Регламент (ЕО) № 2003/2003  представлява   действащо 

законодателство за торовете. Страните от ЕС получават дерогация от 

Регламент (ЕО) № 2003/2003, което позволява на тези държави от ЕС 

да забранят пускането на пазара на торове, превишаващи определени 

граници на кадмий, във връзка със съдържанието на фосфор; 

Ø Консолидиране на Регламент (ЕО) № 648/2004 [39]; 

Регламент (ЕО) № 648/2004 представлява действащо 

законодателство относно перилните препарати, включва списък на 

26 алергенни вещества които трябва да бъдат етикетирани върху 

опаковката на детергентите, ако се добавят в концентрации над 

0,01%; 

Ø Директива 2014/28 / ЕС [40]; 

Директивата 2014/28 / ЕС се отнася до хармонизирането на 

законодателствата на държавите-членки относно предоставянето на 

пазара и надзора на взривни вещества за граждански цели; 

Ø Директива 2013/29 / ЕС [41]; 

Директивата 2013/29 / ЕС на Европейския парламент и на  

Съвета се отнася до хармонизирането на законодателствата на 

държавите-членки относно предоставянето на пазара на  

пиротехнически изделия; 
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Ø Директива 2004/109 / ЕО [42]; 

Директивата 2004/9 / ЕО определя задължението на 

държавите-членки да определят органите, отговорни за инспекциите 

на химически лаборатории и складове на тяхна територия. 

Директивата изисква провеждане на проверки на съоръженията и 

одити на проучванията; 

Ø Директива DSD (Dangerous Substances Directive) 

(67/548/EEC) [43]  на Европейския съюз относно опасните 

вещества. 

 

1.5. Други международни документи и спогодби за превоз  

    на опасни вещества, ратифицирани от Р. Турция. 

Основните документи и спогодби за превоз на опасни 

вещества са следните: 

Ø CAS (Chemical Abstracts Service) number; Уникален номер на 

химичното вещество в съответствие с утвърден 

международен стандарт за обозначаване [44]. 

Ø GHS – Глобална хармонизирана система на Обединените 

нации за класифициране и етикетиране на химическите 

вещества и смеси [45].  

Ø IUPAC -Име на химичното вещество в съответствие с 

номенклатурата на Международната организация за чиста и 

приложна химия.  

Ø CSA – Оценка за химическа безопасност на веществото. 
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Ø EUH: Европейско становище за опасност.  

Ø OECD (№) – Метод (тест) за оценка на опасност, утвърден от 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.   

Ø UN (№.) – Уникален номер за обозначаване на всяко опасно 

вещества.  

Ø PBT – Устойчивост, биоакумулация, токсичност.  

Ø vPvB – Висока устойчивост, висока степен на 

биоакумулация.   

Ø DNEL – Предсказуемо ниво на експозиция без ефект.   

Ø PNEL – Предполагаема концентрация в околната среда.  

Ø LDx – Летална доза;   - LCx – Летална концентрация  

Ø NOAEL – Ниво без наблюдавани неблагоприятни ефекти 

(симптоми)  

Ø AC: Категория стока; - PC: Категория на продукта  

Ø ERC: Категория за изпускане в околната среда 

Ø ICAO: Международна организация за гражданска авиация 

[46]   

Ø NOAEC/NOAEL: Концентрация/ниво на ненаблюдаван 

вреден ефект  

Ø PNEC: Предсказуема концентрация на експозиция без ефект  

Ø PROC: Категория на процеса  

Ø e-SDS: Разширен информационен лист за безопасност 

Ø ADR: Европейска спогодба за превози на опасни товари 
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Ø RID: Правилник за международни железопътни превози на 

опасни товари, допълващ Единните правила за договори за 

международни железопътни превози (CIM) ; 

Ø IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code); 

Международен кодекс за морски превози на опасни товари  

Ø Система SQAS. Извършва оценка на качеството,  

безопасността, сигурността и опазването на околната среда от 

извършващите логистични услуги фирми и дистрибутори на 

материали за химическата промишленост.  

Ø Правилник за опаковки на опасни товари съгласно ADR. 

В процеса на работата на държавната комисия за контрол на 

производството  и  безопасността   на  труда   в   химическата  

логистика  бе  направено  проучване, което  обхваща   целия   

сектор  на  химическата логистика, като в частта за азотни, 

фосфорни    торове    и   материали  за  производството  им  

участва  авторката   на дисертационния  труд.  Целта на 

изследването бе да се установят съответствията с Регламента на ЕС, 

които вече са направени и действат и да се разработят и утвърдят 

тези, които не са въведени на практика.  

  

          В първа глава от  дисертационния  труд е изследвано 

състоянието и най-често срещаните проблеми на безопасността на  

труда в складове за химическа логистика, които следва да бъдат 

детайлно проучени и отстранени. 
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          ИЗВОДИ 

 

1. Разгледано е общото състояние и е направен детайлен анализ 

на причините за проблемите на безопасността на труда в  складове                         

за химическа логистика. 

 

2. Направена  е  аналитична  оценка  на  безопасността  на  

труда,  като   са разгледани и анализирани възможностите за 

практическото решаване на проблема в складовете на химическата 

логистика. 

 

3. Извършен е задълбочен анализ на законодателството на Р. 

Турция и ЕС в областта   на    химическата    логистика.   

Подчертано    е,    че     когато  съдържанието  на съответните  

национални  закони  е   незадоволително,  се приемат и прилагат 

международните законови уредби. 
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА  НА БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ     

ЛОГИСТИКА НА ТОРОВЕ И СВЪРЗАНИТЕ С 

ПРОИЗВОДСТВОТО ИМ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И 

СМЕСИ 

 

Във  втора  глава  на  дисертационния  труд се разглежда 

логистиката на азотните и фосфорните торове, която изисква               

характеристиките  и  оценките за  безопасност  на съхранението  

на  свързаните с   тях   химически    вещества   и   смеси  да  

се извършват по  международните критерии, което е и една от 

задачите, поставени в дисертационния труд. 

 Към настоящия момент в Р. Турция, условията на 

безопасност на труда в повечето складове на химическата логистика 

не отговарят на изискванията за безопасност. Това от една страна е 

следствие на занижения контрол от специалистите по безопасност на 

труда и работодателите, а  от друга страна от отношението на 

работещите към  новите изисквания на  турското законодателство 

по отношение на безопасността. За да могат да удовлетворят 

международните изисквания за безопасност на  труда  при   

логистиката   на   азотните   и   фосфорни  торове е необходимо 

привеждането  на   условията  на  труд  в  складовете  за 

химическа логистика на Р. Турция  към критериите за безопасност в 

ЕС. Това може да се осъществи чрез  контрол  и  оценка както  на  

безопасните  условия на труд, така и  в  експортната документация   
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на  химическите   материали и  продукти,   която    следва   да 

отговаря на изискванията на ЕС.  

Анализирайки критериите за оценка на безопасността, 

следва да се има предвид, че  характеристиките на  безопасността 

са  зависимости  между широк кръг от параметри, имащи 

определяща роля, особено  при  логистиката на складиране и 

транспортиране на опасните вещества и смеси, но окончателно               

и меродавно е значението на оценката за тяхната безопасност. 

 

2.1. Ред и начин за извършване оценка на безопасността  

при логистика на торове и свързаните с производството 

им химически опасни вещества и смеси.   

 Редът и начинът за извършването на оценка   на  

безопасността  се осъществява на основание  на сравнителния 

анализ на изискванията на националните и международни Закони, 

Наредби, Регламенти и Директиви за класифициране, съхранение, 

етикетиране и опаковане на торовете и веществата и изпълнението 

на тези актове за безопасност  в действително  реалната   

химическа логистика. От съществено важно значение за    

оценяване на безопасността е Съдържанието на Информационните     

листове за безопасност, които в съответствие с техническия   

прогрес и повишаващите се изисквания към безопасността    

непрекъснато се развиват   и   допълват,  а   за   продуктите на               

химическата промишленост в Р. Турция изобщо отсъстват.   
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Безопасността на съхранението на опасните химични 

вещества и смеси се постига с изпълнение на следните изисквания: 

Ø Задължения на лицата, които съхраняват опасни химични 

вещества; 

Ø Общи изисквания към складовете и организацията на  

процесите за съвместно съхранение на опасни химични вещества; 

Ø Реда и начина за извършване на оценка на безопасността при  

съхранението на опасни химични вещества и смеси. 

Структурата на всяко едно от необходимите изисквания, 

която е адаптирана от автора на дисертационния  труд  за          

Р. Турция   на   базата   на  условията  за съхраняване на такива 

материали на ЕС [51], е представена на фиг.2.1. 

 

 
Фигура 2.1.  Изисквания за съхранението на опасни  

химични вещества и смеси 
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  Съхраняваните в складовете химични вещества и смеси се 

класифицират като опасни съгласно  Регламент (ЕО) № 1272/2008  

на   Европейския парламент и на ЕС относно  класифицирането, 

етикетирането и опаковането на опасните вещества и смеси.  

Формулирани са  общите  изисквания  за  съхранение на  

опасни  химически  вещества и смеси за позиции 1 ÷ 11, съгласно 

фиг. 2.1, които включват:  

• Осигуряване на транспортна инфраструктура, която да 

отговаря на вида и количествата опасни вещества и смеси и на 

техниката за товарене и разтоварване; 

• Отделяне на складовете за опасни химически вещества и 

смеси от битови, производствени помещения, складове за храни и др.  

• Осигуряване на адекватна вентилация и осветление,  

съобразени с вида и количествата на опасните вещества и смеси, 

които се съхраняват; 

• Осигуряване и поддържане в изправност на техническите 

средства за контрол и поддържане на температурата в складовите 

помещения за вещества, които се съхраняват в рамките на 

определени температурни граници; 

• Инсталиране на пожароизвестителни и пожарогасителни 

системи, съгласно приложимото законодателство в съответствие с 

пожароопасните и взривоопасните свойства на съхраняваните 

вещества и смеси; 

• Обособяване на отделни зони/участъци за съхранение на 
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опасните вещества с несъвместими категории на опасност;                                          

• Предотвратяване изпускането на опасни химични вещества и 

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

или разпрашаване, включително при използване на съдове и/или 

съоръжения за съхранение; 

• 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;  

• Ограничаване достъпа на външни лица до складове за опасни 

химични вещества и смеси;  

• Съхранение на силно токсични, канцерогенни, мутагенни 

вещества и др. в заключени помещения / шкафове, с достъп до тях 

само на оторизиран персонал; 

• Обезвреждане на отпадъци от опасни химични вещества и 

смеси, образувани при разлив и разпиляване, и на почви, абсорбенти 

и други материали, замърсени с отпадъци от опасни химични 

вещества и смеси. 

 

 2.2. Характеристики за безопасност на азотните и 

        фосфорните торове и свързаните с производството им  

        химическите вещества и смеси. 

       Характеристиките за безопасност на торовете и  свързаните  

с производството им химически вещества и смеси се  основават  на  
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физико - химичните им свойства в различните фази и условия, при 

които се осъществява тяхната логистика. Тези    характеристики и 

свойства се явяват  като определящи  фактори  за  безопасно  

боравене с  тези  продукти  и  гаранции за постигане на 

изискуемите качества. Характеристиките за безопасност следва  да 

отговарят на изискванията на „Закона за химикалите и безопасната 

им употреба и съхранение“ „TURKREACH  KKDIK“, част от който 

представлява адаптиран за условията на Р. Турция Регламент (ЕО)   

№ 2003/2003. Водещо  начало  в  повишаването   на    

безопасността  при  работа  с  тези химически продукти  се явява  

адекватното класифициране на веществата, което се извършва  

върху основата на свойствата им, които могат да предизвикат 

опасности  при обичайните условия на химическа логистика. В  

табл. 2.1  е  представена  класификация  на  опасните вещества и 

смеси, съгласно [52].  

 

Таблица 2.1. Класификация на опасните химически вещества и смеси 
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   2.3. Характеристики на Информационния лист за безопасност 
 

Информационният лист за безопасност е предназначен да 
предостави на потребителите  на  азотни  и  фосфорни торове и 
химическите материали при тяхното производство необходимата 
информация, за да защитят безопасността на труда, здравето на 
човека  и  чистотата на околната среда. Информационните листове 
за безопасност са предназначени както за работещите, които боравят   
с химикалите, така и за онези, които отговарят за  безопасността. 

Форматът на Информационния  лист  за безопасност е  
определен в Регламента REACH на ЕС.  

Конкретното предназначение на Информационния  лист  за  
безопасност е следното: 

Ø за потребителя: да вземе необходимите мерки за защита на 
безопасността на труда и опазване на околната среда; 

Ø за производителя: да определи опасните вещества на 
работното място и да оцени рисковете, произтичащи от тях. 
В  табл. 2.3  са  посочени  основните  данни  на  

Информационния лист за безопасност REACH [55]. 
 

             Таблица 2.3. Съдържание на Информационния лист за 
безопасност REACH 
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 2.4. Характеристики на безопасността на веществата,  
            свързани с азотните и фосфорните торове. 
 
 Важна част от съдържанието на Информационните листове 
за безопасност се явява   характеристиката   на   безопасност   на   
веществата.   Тя  изразява  в компактна форма най–важните 
свойства на веществата,   относно  безопасността  при   работа  с   
тях – производство,  транспортиране, складиране, съхранение. 
 Характеристиките на безопасност на  всяко  от веществата, 
свързани с азотните и фосфорните торове, аналогично на случаите на 
опасните химически вещества, съдържат : 

• Класифициране категориите на опасност по  „Регламент ЕО 
1272/2008 за класифициране, етикетиране и опаковане“. 

• Определяне: Опасни свойства на веществата и техните 
физични свойства при нормални условия; Предупреждение за 
опасност; Препоръки за превенция; Препоръки за безопасност при 
реагиране; Препоръки за безопасност при съхранение;  Препоръки 
за безопасност при изхвърляне. 
 Съгласно CLP - Регламент (ЕО) № 1272/2008 [59] са 
представени символичните фрази за предупреждения и препоръки за 
безопасност при работа с азотни и фосфорни торове, както следва: 

Ø “Н“ фрази за предупреждения за опасност; 
Ø „Р“ фрази - препоръки за превенция; 
Ø „Р“ фрази - препоръки за безопасност при реагиране; 
Ø „Р“ фрази препоръки за безопасност при съхранение 
Ø „Р“ фрази препоръки за безопасност при изхвърляне 
Ø  
2.5.  Оценка на безопасността при съхранение на опасни  
      химически вещества и смеси   
      Като  заключителен  етап  от  проведеното проучване  е  

направено обобщение на състоянието на безопасността на труда в 
складовете за химическа логистика. Целта е представеното 
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обобщение да послужи като образец за фирмите, производители на 
азотни и фосфорни торове, които не са били обект на проучването да  
подготвят  и  въведат  на  практика представените резултати и по 
този   начин   да  организират дейността си  за   предстоящата  
оценка  на  безопасността  и получаването на разрешение за 
експорт в страните на ЕС. 
 

   ИЗВОДИ 
1.Извършена  е: 

Ø оценка на безопасността на съхранението на опасни химични  
вещества чрез  проверка на: 
-  категориите/класовете на опасност на съхраняваните вещества; 
- съответствие на съхранението с условията за съхранение в 
Информационните листове за безопасност; 

Ø оценка на съвместимостта на категориите/класовете на 
опасност на съхраняваните вещества; 
- съответствието на състоянието на складовете с общите изисквания 
  към складовете за съхранение на опасни химични вещества; 
- съответствието на пожарната безопасност на складовете за  
  химическа логистика с други приложими нормативни актове   
  и правила в областта  на пожарната безопасност на складове;  
- съответствието на безопасността при транспортирането на 
химически опасни вещества с изискванията  за   безопасност    на    
международния  транспорт на химически продукти. 
2. Определени са реда и начина за извършване на оценка на 
безопасността при логистика   на  торове и свързаните с 
производството им  химически опасни вещества и смеси. 
3. В характеристиките  на  безопасност на химическите вещества  
приоритетно са  определени категориите на опасност; опасните 
свойства  на веществата и техните  физични  свойства  при  
нормални  условия;   предупрежденията за опасност; препоръките 
за  превенция, безопасност при реагиране, съхранение и изхвърляне.   
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ГЛАВА 3. ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИТЕ УСЛОВИЯ  
НА ТРУД В СКЛАДОВЕТЕ ЗА ХИМИЧЕСКА ЛОГИСТИКА 

 
За локализиране на рисковите зони, където условията на труд  

следва да отговарят на изискванията за безопасност, в тази глава са  
анализирани условията за безопасна работа в производствените 
помещения и площадки, на  територията на предприятието и  на 
всички места, където се извършва дейност. За зоните, в които са 
установени възможности за нарушаване на изискванията за 
безопасност са разработени  и  представени  превантивни  мерки  
за намаляване на риска от трудови  злополуки.  При  
разработването им са използвани технически данни от               
технологичните паспорти на машините и съоръженията, характера    
на производство,  технологичният  процес,  работното   място. Те   
могат да бъдат допълвани с други форми на правила, които 
произтичат от анализа на  рисковите фактори   при  изпълнение   
на определена дейност,която не е характерна за основното  
производство  или  има  временен  характер. 
 
 3.1. Химически материали за производство на азотни и 
            фосфорни торове. 
 
 За определянето на химически  опасните вещества, водещи 
до възникване на рискови ситуации при работа с тях е необходимо да 
се разгледат всички химически продукти, взимащи участие при  
производството на  посочените  минерални торове. За целта е 
необходимо  да се даде определение за понятието „химически 
опасни вещества“. За  химическата  логистика в       Р. Турция е 
приета  дефиницията и класификацията на ЕС, съгласно  (Directive 
1999/45/EC) от 1 юни 2015 г. [71] : 
”Химически опасни вещества са всички течни, газообразни или 
твърди химически вещества, които излагат на риск здравето и  
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безопасността  на  работещите и могат да присъстват на техните 
работни места“.  

Химически опасните вещества пораждат рискове за 
безопасността, например риск от пожар, експлозия или задушаване. 
От значение е също така,че тези вещества обикновено се 
характеризират едновременно с няколко от тези свойства. На фиг. 3.1 
е представена принципна схема на химически вещества, участващи в 
производството на азотни, фосфорни и комплексни торове. 
 

 
 

Фигура 3.1. Изходни материали за производството на азотни, 
фосфорни и комплексни торове 

 
 Основните  входящи   химически   вещества и   смеси, 
необходими за производството на азотни и фосфорни торове, 
съгласно фиг. 3.1 са следните : природен газ; прясна вода; 
катализатори; магнезиев сулфат; карбамид; калиев хлорид; 
фосфорит;обработен фосфат и др. Основните  междинни  
химически  вещества и смеси,    съпътстващи производството на 
торове, са следните: амоняк (анхидритен); течен амоняк; киселини: 
азотна, фосфорна и сярна. 
        Основните изходни химически вещества (торове) са 
следните: амониева селитра; течен тор (UAN); троен суперфосфат 
TSP; комплексни торове: MAP, DAP, NPK, NP и др. На фиг. 3.2 е 
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показана обединена структура на производството на торове.  
 

 
 

Фигура 3.2. Структура на производството на азотни и 
фосфорни торове. 

 
 Цифровите означения в позициите са за химически опасните 
вещества ➀÷➄, за които е констатирана  необходимостта да бъдат  
означени със сигнал „Опасност“. Останалите материали и химически 
продукти не се класифицират като опасни. Рисковете за  здравето и 
безопасността на работещите , които могат да бъдат  причинени  от  
работа с опасни  химически  вещества,  са  от  леко очно и кожно 
възпаление до тежки последици, като вродени малформации и  рак.  
 Последиците могат да бъдат остри или дългосрочни, а някои 
вещества е възможно да имат кумулативен ефект. Подчертани са 
някои от най–често срещаните опасности: 

Ø алергии; 
Ø кожни заболявания; 
Ø ракови образувания; 
Ø репродуктивни проблеми и вродени малформации; 



 

31 
 

Ø респираторни заболявания; 
Ø отравяне. 

Вследствие   на   посочените   рискове за   безопасността 
на работещите е необходимо да се определят работните места, 
където химически опасните вещества могат да се              
съхраняват и транспортират. 

 
3.2.Структура на складовете за химическа логистика на   

торове и свързаните с  производството им химически вещества. 
 
 Проведеният анализ на складовете, начините и средствата за    
транспортиране   показва,  че  те са изградени от разнообразни 
взаимно свързани елементи  и  изпълняват  редица  функции  по   
преобразуване на материалните потоци,  натрупване, преработване 
и разпределяне на товарите. С тях са свързани               
многообразни параметри, технологични и обемно - планировъчни  
решения, конструкции  на  оборудването  и  характеристики  на  
разнообразните товари в складовете. Всичко това определя  
складовете  като сложна  многокомпонентна система. В същото 
време самият склад се явява елемент от схемата от  по-високо               
ниво - логистична верига,която формира основните и технически 
изисквания към складовата  система,  определя  критериите  за   
оптималното  й  функциониране, диктува  условията  за  
преработката  на товарите. Ето защо  в  логистиката  на ЕС склада               
не  се  разглежда  като  изолиран  елемент,  а  като  интегрална  
съставна част от логистичната верига. Такъв   подход   обезпечава    
успешно изпълнение на основните функции и постигане на високи 
технико-икономически показатели. 

Структурата  на складовете за химически вещества и 
азотно-фосфорни торове обхваща следните части: 

Ø цех “Склад и опаковка“ ;   
Ø цех „Складови резервоари“; 
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Ø Цех „Тръбопроводен транспорт“. 
 
3.3. Мерки за подобряване безопасните условия на 
    труд в складовете за химическа логистика 

 
 Оценката на риска се явява дейността, която обхваща  
всички мероприятия, осъществявани за обезпечаване, подобряване и 
поддържане на безопасните условия  на труд в складовете за 
химическа логистика. Оценката на риска включва транспортирането, 
съхранението и боравенето с опасни  вещества, по начин, по който 
могат да се предприемат превантивни действия за намаляване на 
вредите[63]. Най-големите опасности, с които трябва да са запознати 
отговорниците по безопасност за извършване на оценка на риска в  
химическата  логистика са следните: 

Ø неправилно съхранение на химикали; 
Ø неправилно етикетиране на контейнерите и опаковките; 
Ø продължителна работа с токсични химикали; 
Ø липса на подходящо обучение за работа с химикали; 
Ø поддържане на оборудването в лошо техническо състояние; 

        Химическата логистика обработва, съхранява и транспортира 
химикали, които  могат  да  бъдат  запалими и / или токсични. 
Също така често  се използват процеси, които  се извършват  при  
високи  температури  и  налягане. Тези събития представляват 
голяма опасност, която носи риск от сериозни аварии.  
 Превенцията на риска от възникване и развитие  на  аварии 
включва  анализ  на  различни  многовариантни сценарии, 
основните положения на който е показан в алгоритмичен вид в 
Приложение № 3.  

За  целите на настоящата  дисертация  е  създаден  модел  
на методика от авторката на дисертационния труд, като  посочените  
сценарии на методиките се адаптират и допълват за  специфичните  
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условия на химическата логистика в складове. На фиг.3.4 е  
представена блок-схемата на алгоритъма на модела.    

 

 
 
      Фигура 3.4. Блок-схема на алгоритъма на модела на методиката  

за определяне на риска от възникване на аварии 
 

Вероятната честота на възникване на  аварии Ви,в е важен 
показател за прогнозиране на евентуално възникване на аварии в 
складове на химическата логистика. За да бъде пресметната 
вероятната честота на възникване на аварии Ви,в , която показва  
вероятността  за  възникване на аварии или броя на авариите за 
една година, е необходимо да се изчисли числото на вероятностите 
чи,в . Числото на вероятностите чи,в  се определя от израза [65] :    
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        чи,в = ч*и,в + чт + чз + чо + чн                                      (3.1)     

където: 

-ч*и,в -  средното число на вероятностите за инсталацията и  
        веществото; 
-чт - показател за корекция на числото на вероятностите, отразяващ  
     честотата на товаро-разтоварните операции; 
-чз - показател за корекци на числото на вероятностите, отразяващ 
     наличните защитни системи, свързани със запалими вещества; 
-чо - показател за корекция на числото на вероятностите, отразяващ     
     организацията и управлението на безопасността при работа; 
чн  - показател за корекция на числото на вероятностите за посока на  
     вятъра към населената територия. 

  
Към  този  израз  за  пресмятане  на  числото на 

вероятностите   чи,в (3.1) на базата на извършените в настоящата 
работа изследвания, анализи и изводи, се предлага да се прибавят: 
-чкл -   показател за корекция на числото на вероятностите, отчитащ   

 климатичните особености на Р. Турция; 
-чси -   показател за корекция на числото на вероятностите, отчитащ 

 сеизмичната активност в Р. Турция. 
 
Тези показатели за корекция са свързани със специфичните 

особености на   географското   разположение   на    Р. Турция –  
континенталния климат и високосеизмичната потенционално опасна 
земетръсна зона,в която е разположена страната. 

Функционалната зависимост между величините чи,в и Ви,в      
се определя от израза: 

 
                        чи,в  =  I lg Ви,в  I                        (3.3) 
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В таблица  3.2  са  показани  числовите  значения на  
функционалната зависимост  между чи,в   и  Ви,в   за възникване на 
аварии в складовете за химическа логистика.  
 

Таблица 3.2. Зависимост между числото на вероятностите  чи,в 

и вероятната честота на възникване на  аварии Ви,в   
 

 
 

Поправъчният коефициент за климатични особености чкл     
е свързан с климата в  различните  зони  на  Р. Турция.  Докато  
в  Европейската  част  на Р. Турция климата не се различава 
особено от този, в близките страни на ЕС, то в  континенталната  
част  на  страната  температурите могат да варират от минус              
45°С през зимата до + 55°С през лятото. Това предполага и различна 
вероятност за  възникване  на  аварии  в  складовете за 
химическа логистика.  

Поправъчният коефициент за климатични особености  чкл  
варира от 0,01 за Европейската част на страната, до 0,99 за регионите 
Източен и Южен Анадол [65]. 

 
Определянето на чси  - показателя за корекция (отчитащ 

сеизмичната активност на различните райони на Р. Турция) на 
числото на вероятностите чи,в се извършва съгласно табл. 3.8 [66]. 
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Страната се разделя на осем сеизмични района с различна 
земетръсна активност.  
       Таблица 3.8. Определяне на чси (показател за корекция на 
      числото на вероятностите, отчитащ сеизмичната активност) 

 
№ 

по ред 
Земетръсна зона чси 

1. Ескишехир  0,1 
2. Кайзери 0,2 
3. Адана 0,2 
4. Истанбул 0,3 
5. Текирдаг 0,4 
5. Гемлик 0,5 
6. Караман 0,6 
7. Мерсин 0,8 
8. Ерзурум 0,9 

 
   Определяйки вероятната честота на възникване на аварии 
Ви,в за конкретен склад на химическа логистика в конкретен 
географски регион  на страната става възможно да се направи 
оценка на състоянието на безопасността на труда в други подобни 
складове и да се осъществи  прогнозиране  на риска от евентуално 
възникване и развитие на авария. Колкото е по-ниско значението на 
вероятната честота на възникване на аварии Ви,в (от 1.10-10 до 
3.10-15), толкова оценката за класификацията се приема като нисък 
риск от възникване и развитие на авариите. При значения на  Ви,в  
(от 1.10-5 до 3.10-10 )  следва да се извърши незабавен контрол на 
изпълнение на мерките за безопасност и извършване на 
изпреварваща събитията превенция на риска.  
        Кумулативната оценка на класификацията на такива рискове 
следва да  включва  подробен  анализ  на  опасностите и 
количествена оценка на риска за отделните съоръжения и свързаните 
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с тях дейности в склада. 
 Оценката  на  риска  от  възникване на аварии в 
складовете за химическа логистика  започва  с  оценка  на  
последствията, свързани с реален вероятностен сценарий  на   
голяма   авария. За   някои   обекти   може   да   има   само  
няколко реални вероятностни сценария, например, складове и  депа   
за  съхранение на химически продукти, но с увеличаване броя на  
процесите и опасните вещества, броят на потенциалните аварийни 
сценарии, които могат да възникнат, също се увеличава.  Особено 
важно е да се избере авариен сценарий или сценарии, които са                
най-типични  за  риска, свързан  с  обекта,  за  да  се  гарантира  
ефективното прилагане  на  политиката за безопасност в 
химическата логистика. На фиг. 3.7 са посочени възможностите за 
възникване на аварии в складове за химическа логистика и 
съответните сценарии за тяхното развитие [67]. 
 

 
 Фигура 3.7. Възможни сценарии за развитие на големи аварии 

 
3.4. Определяне вероятната честота на възникване на аварии 
Ви,в по разгледаните сценарии на аварии в химическата 
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логистика 
Съгласно приложената блок-схема на алгоритъма на модела на 

методиката за определяне на риска от възникване на аварии  в  
складовете за химическа логистика, анализа на изходните  данни  
за  възникването на аварии през последните 10 години позволява да 
се обобщят причините за тях, както и равитието на сценариите, по 
които те са протичали. В табл. 3.10 са нанесени получените 
резултати от определянето на вероятната честота на възникване на 
аварии  Ви,в  по разгледаните сценарии. 

 
Таблица 3.10. Вероятна честота на възникване на аварии а аварии 

Ви,в  по разгледаните сценарии 
 

 
  

Анализът  на  значението на  вероятната честота на 
възникване на аварии Ви,в  по изследваните сценарии представлява 
полезен инструмент не само за оценка на риска, но и за 
идентифициране на допълнителни технически мерки, които биха 
премахнали или намалили вероятността или последствията от 
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потенциална авария при съответния сценарий. 
3.5. Препоръчителни мерки за подобряване безопасността на  
    труда в складовете за химическа логистика 
 
  Ефективността на мерките за предотвратяване и ограничаване 

на последствията  от  авария  в  голяма степен зависи от:  
своевременно алармиране, предупреждаване, добра информация на 
персонала в предприятието, на съседните обекти и потенциално 
застрашеното население, както и на  компетентните органи и 
специализирани подразделения. 

Направеният анализ на съществуващите и необходимите 
условия за безопасност на труда  в  складовете   за   химическа   
логистика   на   Р. Турция и ЕС  дава  възможност  да  се  
предложат специфични мерки за оптимизиране на             
конструкцията на  складовете, както следва: 

Ø да  издържат на изчислителното сеизмично въздействие без 
локално или общо  разрушаване и запазват конструктивната си 
цялост и носеща способност  за  поемане  на  постоянните  и  
променливите натоварвания след  земетресение  при  повреди на   
отделни техни елементи или на ограничени части от тях; 

Ø да издържат на сеизмични въздействия с по–голяма 
вероятност за възникване, отколкото изчислителното сеизмично 
въздействие, без поява на повреди; 

Ø вероятността за надвишаване и периодът на повторяемост на 
сеизмичното въздействие за  активните  земетръсни  райони  на  
Р. Турция  следва да се определят съгласно стандарта ЕО EN 1998-1, 
който е в сила за земетръсни райони на Италия [76] . 

Ø във връзка с високият риск за живота на персонала, на 
населението в близко разположаните  до  складовете райони и 
голямата опасност от  замърсяване на околната среда, следва да се 
приеме на законодателно ниво,че стойността на   мерките  за  
безопасност  може  да  се  окаже  значително  по – висока  в                         
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сравнение   със   стойността  на  самата строителна конструкция; 
Складовете  за  химическа  логистика в горещите 

климатични зони на Р. Турция   следва да бъдат оборудвани с 
необходимите материали, както следва: 

Ø с климатични шкафове взривобезопасно изпълнение Ех с 
необходимата разчетна хладилна мощност; 

Ø с топлоизолационни плоскости на стени и тавани, 
осигуряващи нормални температурни условия на съхраняване на 
химическите продукти в склада; 

Ø с двойни врати, съоръжени с хладилни завеси; 
Ø със слънцезащитни устройства. 
 
    3.6. Насоки за оптимизиране на безопасността на труда 
         в химическата логистика на Р. Турция. 
 

        Моделът на  методика за определяне на риска от възникване 
нааварии в складовете за химическа логистика и резултатите, 
представени в дисертационния труд могат да бъдат използвани за: 

Ø оценка на риска от аварии на отделни съоръжения или  
като база за управление на риска; 

Ø вземане на решения по повод разполагането на 
химически опасни вещества или планирането на маршрути за 
транспорт на опасни материали, ако процесът на вземане на решение 
в конкретната ситуация зависи от различия, които биха се                 
очертали при един по-подробен анализ; 

Ø преценка на безопасността на конкретно складово 
съоръжение или дейност и оценка на приемливостта на дадения 
риск; 

Ø за сравнение на получените абсолютни стойности с  
критерии или стандарти за определяне на приемливостта на даден 
риск; 

Ø изготвяне за конкретна ситуация на план за действие при 
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опасност (авариен план), където съществуват подобни “рискове” 
(например склад в населена зона, транспортиране на опасни 
материали в близост до населена зона).  
 
 
 
       ИЗВОДИ    
    
1. Складовете за химическа логистика следва да бъдат изградени в 
съответствие с изискванията за повишаване безопасността на труда. 
2. За повишаване безопасните  условия  на  труд  в  складовете за   
логистика на торове  са   идентифицирани   съоръженията   и  
процесите в тях,  при които са  представени  възможни  аварии  в   
различни структури на складове,  газо - разпределителни  възли  за   
природен  газ,  ж.п.  естакади и тръбопроводи. 
3. В складовете  за   химическа   логистика,  като  решаващи  за  
авариите, са изведени опасностите от механична деформация, 
корозия, възникване на запалване, пожар, човешка грешка, загуба на 
херметичност, пробив и течове.      
4. Предложени  са   възможни   сценарии   на   аварии,  
насочващи   вниманието за превенция на риска от разрушаване или 
пробив на резервоар или склад за течен амоняк, разкъсване  на  
шлангове  или  разрушаване  на  цистерна  от ж.п.естакада,               
изтичане  на  течен  амоняк  от  тръбопровод, експлозия в склад 
за амониев нитрат, разкъсване на тръбопровод  за природен газ и др. 
5. На базата на въведени допълнителни показатели  за  корекция на 
числото на вероятности е направено определяне  на вероятната 
честота на възникване на аварии за типични изследвани случаи. 
6. За идентифицирани  опасности  и  потенциални   причини   за   
авариите в различни  многовариантни  сценарии са предложени  
адекватни защитни мерки за постигане на повишена безопасност в 
складовете за химическа логистика.   



 

42 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В настоящият момент с бързи крачки напредва 

модернизацията на турската търговия и се засилва конкуренцията 
между турските производители и търговци, които посредством 
европейския пазар получават достъп до една по-рентабилна и 
взискателна глобална търговска среда. 
         За увеличаване на пазарния дял на химическата 
промишленост на Р. Турция в страните от ЕС следва стриктно да се 
спазват условията за безопасност на труда в складовете за химическа 
логистика. Европейският Съюз  осъществява стриктен контрол  
върху вноса и износа на химически вещества чрез въведения през 
2007 г. от Европейската комисия регламент, познат под названието 
“REACH”.  
          За целта е необходимо  хармонизиране  на  
законодателството на страната с това на ЕС в областта  на  
безопасните условия  на  труд и осигуряването на бърза интеграция 
през предстоящите няколко години.   

Проблематичен се оказва както процесът на хармонизиране 
със законодателството на ЕС, така и  ефективността на метода на 
предоставяне на информация за него, в резултат на което компаниите 
от бизнеса с химически   торове   и   вещества  се  сблъскват с 
непрекъснати промени в законодателството при вноса и износа на 
едни и  същи продукти, които не могат да  бъдат  следени  нито  
от представителни организации (търговски камари, работодателски  
организации и др.), нито от компетентните органи (митници,               
експортни агенции, органи за надзор на пазара).    
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IV. ПРИНОСИ С НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН И 

ПРИЛОЖЕН ХАРАКТЕР 
 

Приноси с научно-приложен характер 
 
 
1. Методиката за определяне честотата  на  възникване на 
аварии на ЕС  е  допълнена и адаптирана за климатичните  и   
сеизмични условия на Р. Турция.     
2. Съставен е алгоритъма на модела на методиката за 
определяне на риска от аварии. 
 

Приноси с приложен характер 
 
1.  Анализирани са конкретните причини за проблемите на 
безопасността на труда в складовете за химическа логистика. 
2.  Разработена е структура за извършване на оценка на 
безопасността при логистика на торове и свързаните с 
производството им химически опасни вещества и смеси.   
3.  Систематизирана е сравнителна оценка за съответствието на 
състоянието на безопасността на труда в складовете за   
съхранение на азотни и фосфорни торове и химическите   
материали  в  Р. Турция с общите изисквания за безопасност на 
труда в складовете за съхранение на опасни химически вещества 
в ЕС. 
4. Разработено и адаптирано e съдържанието  на  
информационни листове за  безопасност на азотни и фосфорни 
торове и  химическите материали, свързани с производството  
им за условията на Р. Турция, в съответствие с изискванията на 
ЕС. 
5. Направени са Предложения за оптимизиране безопасността 
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на труда в  химическата логистика на Р. Турция. 
V. АПРОБАЦИЯ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 
Дисертационният труд е апробиран на VIII  Международна   

научна конференция по архитектура и строителство Аrcive 2017,    
01 – 03 юни 2017 г., Варна, България. Представени  са  две  
публикации  по темата на дисертацията, една  от които в  
съавторство. Те отразяват  отделни моменти  от  дисертацията,  
като по този начин са апробирани съществени части от нея. 
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2. Селин,  Бенги., Татяна, Стоянова. Анализ на предпоставките 
за безопасност на труд в логистични складове за химически 
материали. VIII Международна научна конференция по 
архитектура и строителство Аrcive 2017, 01 – 03 юни 2017 г., 
Варна, България. 
 


