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  РЕ П УБЛИ К А  Б ЪЛ ГАР ИЯ  
   Ми ни с те рс тв о  н а  о к ол нат а  с ре да  и  в од и те  
     Регионална инспекция по околната среда и водите – Пазарджик 

 
 

 Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС/  

(приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., Обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г., посл. изм. и 

доп. ДВ. бр. 67 от 23 Август 2019 г.) 

 
  РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение: 

„Реконструкция на склад за съхранение на химични вещества и смеси „Претоварна гара 

гр. Панагюрище“, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-169/17.03.2021 г. и допълнено 

уведомление от 31.03.2021 г. 

 

 

с възложител: „АСАРЕЛ-МЕДЕТ” АД 
 

 

 

 

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 

горепосочените инвестиционни предложения като информиране на компетентния орган  по 

околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/( изм. 

ДВ. бр. 21 от 13 Март 2020 г.) и чл. 4, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (изм. и доп. ДВ. 

бр.67 от 23 Август 2019 г.) и чл.10, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС)(обн. ДВ, бр.73 от 

11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 

2018 г.). 

На основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата 

за ОС, РИОСВ-Пазарджик информира за следното: 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС): 

 Съгласно представената информация, с настоящото инвестиционното предложение се 

предвижда реконструкция на склад „Претоварна гара гр. Панагюрище, в който се съхраняват 

химични вещества и смеси, използвани за производствени нужди на „Асарел-Медет“ АД. 

 Към настоящия момент се използват три /3/ закрити монолитни помещения от склада, 

който се състои се от общо шест /6/ складови помещения и има възможност за увеличаване на 

капацитета му, като се извърши реконструкция на другите три /3/ складови помещения, които 

до настоящ момент са неизползваеми.  

 Получаването на химични вещества и смеси на територията на горецитирания склад се 

извършва от външни доставчици, като доставката е съпроводена задължително с 

Информационен лист за безопасност /ИЛБ/. Всички химични вещества и смеси се съхраняват 

съгласно изискванията на ИЛБ, разработените инструкции от Интегрирана система за 

управление /ИСУ/ и Системата за управление на мерките за безопасност /СУМБ/. 

Съхранението на всички материали в склада е съобразено с нормативна уредба за съхранение 

по групи съвместимост и правилата за безопасна работа и противопожарна безопасност. 
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 Складовите помещения са с бетониран под, без налична връзка с канализационната 

мрежа, осигурена е вентилация, система за пожароизвестяване и видеонаблюдение. Складът е 

охраняем /24 часа/ с пропусквателен режим. До склада имат достъп само оторизирани лица, 

запознати с безопасното съхранение на химичните вещества и смеси. Изградена е 

мълниеносна защита. За локалното ограничаване на евентуални разливи в помещенията на 

склада са осигурени необходимите количества сорбент. Районът около склада е с асфалтова 

настилка. Товаро-разтоварните работи на продуктите се извършват с подходящи технически 

средства с цел предотвратяване на повреди, дължащи се на вибрации, удар, триене, корозия, 

температура, влага, съпътстващи манипулирането или съхранението. Стриктно се спазват 

изискванията при съхранение на конкретното вещество или смес, съгласно информацията в 

ИЛБ с цел недопускане замърсяване на компонентите на околната среда и спазване на 

изискванията за безопасност и здраве при работа. При съхранението се използват специални 

палети, контейнери, блокировки и опаковъчни щанги. В едно помещение не се допуска 

съхранението на продукти, които си взаимодействат и влошават качеството си, както и такива 

с несъвместими физични и химични свойства.  

 Контролира се целостта на опаковката на доставяните продукти, състоянието на 

консервация и наличието на етикет на български език. Осигурени са подходящи сорбиращи 

материали /пясък/ при евентуален разлив на вещество или смес. 

 Изграден е ретензионен басейн за насочване и акумулиране на замърсени води и 

опасни течности /бетонов и непропусклив/. 

Реализацията на ИП включва: 

 Извършване на реконструкция  на съществуващи 3 бр. складови помещения и 

привеждане в съответствие с изискванията за съхраняване на химични вещества 

и смеси. 

 Увеличаване на капацитета за съхраняване на химични вещества и смеси. 

Реконструкцията предвижда: 

- строително ремонтни работи на тавани в три помещения; 

- замяна на прозорците с мрежа, с цел проветряване на помещенията /естествена 

вентилация/; 

- изграждане на обваловка в едно от помещенията; 

- замяна на камерите за видео наблюдение с термовизионни камери с цел 

навременно откриване на вероятност от пожар; 

- подмяна на пожарни кранове; 

 Настоящият капацитет на склада е 490 т. Очакваният капацитет след реализиране на 

инвестиционното намерение ще е 820 т. 

 Реализацията на ИП  не е  свързана с изграждане на нова техническа инфраструктура. 

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано изцяло на територията на склад за 

съхранение на химични вещества и смеси -  Претоварна гара - гр. Панагюрище Реализирането 

на инвестиционното предложение не налага нарушаване на нови територии (имоти). Не се 

очаква нарушаване на ландшафта на прилежащи в близост земи и терени.  

 По време на реализацията на инвестиционното предложение: 

 Вода – за питейни нужди на работниците – ще бъде осигурена бутилирана минерална 

вода; 

 - за битови нужди – ще бъде осигурена от битовото водоснабдяване на битов модул на 

площадката; 

 - за строителни нужди – ще бъде осигурена от битовото водоснабдяване на склада. 

Формираните, от санитарните помещения за обслужващия персонал, битово-фекални 

отпадъчни води, ще се зауствани в канализационна мрежа на община Панагюрище. 
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Строителните и битови отпадъци, генерирани по време на реализацията и 

експлоатацията на ИП, ще се съхраняват и управляват, съгласно утвърдените нормативни 

изисквания за дейности с отпадъци. 

ІІ. По отношение на изискванията на Глава Седма, Раздел І от Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС): 

Инвестиционното предложение е за увеличаване на капацитета за съхраняване на 

химични вещества и смеси в склада, като се извърши реконструкция три броя складови 

помещения, които към настоящия момент не се използват. Към днешна дата складът за 

съхранение на химични вещества и смеси „Претоварна гара гр. Панагюрище“ е класифициран 

като предприятие с нисък рисков потенциал по смисъла на глава седма, раздел първи от 

Закона за опазване на околната среда (ЗООС). 

В допълненото уведомление за ИП е описан сегашният капацитет на склада (490 т.) и  

очакваният капацитет след реализиране на инвестиционното намерение (820 т.). В точка 10 на 

уведомлението е представена информация за максималните количества на веществата, които 

се очаква да бъдат налични в склада след реализацията на ИП. 

Към допълненото уведомление за ИП възложителят е приложил доклад от извършена 

актуализирана класификация на предприятието по чл. 103, ал.1 на ЗООС и доклад по чл. 7, ал. 

1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на 

последствията от тях (НПГАОВОПТ).  

В доклада от актуализираната класификация складът за съхранение на химични вещества 

и смеси „Претоварна гара - гр. Панагюрище“ остава класифициран като предприятие с нисък 

рисков потенциал. 

В доклада по чл. 7, ал. 1 на НПГАОВОПТ е посочено едно обстоятелство, което 

определя ИП, като значимо последствие върху опасностите от големи аварии в предприятието. 

В т. 5.1. е описано, че реализацията на ИП ще доведе до промяна в обхвата на въздействие на 

съществуващите опасности, поради допълнителното съхранение до 400 т. реагент с търговско 

наименование „Смес на натриев изобутил ксантогенат“. Липсват обаче конкретни данни за 

промяната на обхвата на въздействието, както и данни за наличие на нови застрашени обекти 

или компоненти на околната среда. 

Представената на този етап информация показва само, че се изисква актуализация на 

съответните документи по чл. 7, ал. 4 на НПГАОВОПТ. Същата не дава ясна и точна оценка 

на значимостта на последствията върху опасностите от големи аварии при осъществяване на 

планираните промени в съществуващото предприятие с нисък рисков потенциал - Склад за 

съхранение на химични вещества и смеси „Претоварна гара - гр. Панагюрище“, както и дали 

има вероятност от значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото 

здраве при реализацията на ИП. 

На база гореизложеното, за заявеното ИП се приема, че попада в хипотезата на чл. 93, 

ал. 1, т. 2 и се разглежда като разширение на съществуващ обект (попадащ в обхвата на 

Приложение № 2 на ЗООС) от осъществяването, на което може да се очаква значително 

отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и подлежи на преценяване 

на необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с решение е 

директорът на РИОСВ-Пазарджик.  

 ІІI. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР): 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното 

разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г. и посл. изм.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за 

условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти 

и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 

(Наредбата за ОС) (ДВ, бр.73/2007 г. и посл. изм.). 
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 В уведомлението не е посочено точното местоположение – не е посочен 

идентификаторът на имота, в който ще се осъществи ИП. Единствено е записано, че складът 

се намира „в близост до ЖП гара гр. Панагюрище“. 

 Доколкото районът на ЖП гарата на град Панагюрище не попада в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на 

защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, може да се допусне, че 

ИП е допустимо по смисъла на 12, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата за ОС. Поради липсата на точно 

местоположение в уведомлението не може да се даде отстоянието до най-близката защитена 

зона. 

 Преценката по чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за ОС – за вероятната степен на 

въздействие на инвестиционното предложение върху защитени зони от мрежата „Натура 

2000”, ще бъде направена след внасяне на искане за преценяване необходимостта от ОВОС. 

 Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на 

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-169-(4)/16.04.2021 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община 

Панагюрище. 
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