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С цел по-добро обслужване на маслата и гресите, които се използват на територията 
на производствената площадка на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД  е 
необходимо да се обособи нов самостоятелен склад, където да се съхраняват 
материалите. 

Към ностоящия момент маслата и гресите се съхраняват в обособена площадка, 
която се намира на производствената площадка на Дружеството.  

Целта на проекта е изграждане на самостоятелен обект за съхранение на масла и 
греси в оригиналните им опаковки, който ще се намира в непосредствена близост до цех 
„Ремонт на мобилно оборудване“, където основно се използват.  

След реализация на инвестиционното предложение ще се подобри начина за 
съхранение на маслата и гресите. Новият склад ще бъде по-просторен, ще има изградена 
система за контрол на достъпа. 

В обекта ще се съхраняват масла и греси с пламна температура над 120 °, които ще 
бъдат доставяни и съхранявани в оригинални им опаковки.  С помощта на мотокар или 
подемник, палетите с товари ще се подреждат във вътрешността на преработените 
контейнери, като всеки един варел и/или бака ще бъде върху масло-събирателните вани. 
Готовите опаковки ще се разполагат в навеса по видове и количества, което ще 
съответства на изискванията за безопасност и функционалност при разтоварване и 
съхранение. 

 

 
Фигура 1 План на ИП за „Навес за съхранение на масла и греси“ 

 



За реализация на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на 
армирана бетонова настилка с размери около 200,00 m2, която ще служи за под. За 
хоризонтиране на част от навеса се предвижда изграждане на ивична основа, върху която 
ще се монтират три броя стандартни транспортни контейнери с размери 2,44 m /6,05 m. 
Готовите контейнери ще бъдат преработени като навес (преместваеми съоръжения). 
Преработката ще се състои в премахване на дългата им страна, която е обърната към 
центъра на площадката. Предвижда се преработените контейнери да бъдат укрепени с 
метални рамки. Тези рамки ще бъдат от сглобяема стоманена конструкция, която ще се 
състои от колони и греди, като колоните и гредите ще бъдат укрепени със стоманени 
ъглови вкоравяващи планки. Рамките ще бъдат захванати към контейнерите чрез заварка. 
След монтажа на рамките ще бъде нанесена цялостна антикорозионна защита. Вътре 
върху подовата конструкция на всеки преработен контейнер ще бъдат монтирани 
допълнително масло-събирателни вани (обваловки). Обваловките ще бъдат съобразени с 
количеството на маслата и гресите, които ще бъдат на изградената площадка и ще служат 
като допълнителна предпазна мярка срещу евентуални разливи. 

След изграждането на новия склад няма да има промяна във видовете и 
количествата на използвани към момента масла и греси. 

Изграждането на навеса за съхранение на маслата и гресите е ново инвестиционно 
предложение, реализацията на което е с цел подсигуряване на отделна по-просторна 
покрита площ за съхранението им. 
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