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Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС 

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 

2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в 

сила от 12.04.2019 г.) 

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

ЗА  

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

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

гара гр. Панагюрище“ 

Настоящата информация за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околното среда е изготвена съгласно процедурни 

указания на РИОСВ гр. Пазарджик поставени в писмо с изх. № ПД-01-169 - /4/ 

16.04.2021 г. и в съответствие с разпоредбите на Закон за опазване на околната 

среда (Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., посл. изм. и доп.), Приложение 2 към чл. 6 

от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда, с Приложения съгласно чл. 103 на ЗООС, във връзка с чл. 7 

от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и 

ограничаване на последствията от тях /НПГАОВОПТ/, Приета с ПМС № 2 от 

11.01.2016 г, посл. изм. и доп. ДВ, бр.67/2019 г. и информация и оценка по чл. 99 

б,ал. 1 на ЗООС с обхват и съдържание съгласно  раздел II на /НПГАОВОПТ/. 

Целта на тази разработка е да представи точна и адекватна информация за 

определяне въздействието на инвестиционното предложение, опише и оцени 

преките и непреки въздействия върху човека и компонентите и факторите на 

околната среда, включително биологичното разнообразие и неговите елементи, 

почвата, водата, въздуха, ландшафта, земните недра, природните обекти и 

въздействието между тях, като набележи необходимите мерки за предотвратяване 

или намаляване на отрицателните последици върху тях. 

I. Информация за контакт с възложителя: 

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище. 

4500 гр. Панагюрище, м. „Асарел“ в землището на гр. Панагюрище, община 

Панагюрище, обл. Пазарджик, с идентификационен номер по Закона за ДДС BG 

822106269 и ЕИК 822106269 

2. Пълен пощенски адрес. 
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4500, гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик м. „Асарел“ 

3. Телефон, факс и e-mail. 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): телефон: 0357 / 6 02 10, факс:0357/ 6 02 50; 6 02 60; 6 

40 85; 6 41 85, e-mail: pbox@asarel.com 

4. Лице за контакти. 

инж. Мариела Джиджинкова – Ръководител отдел „Екология“,  

телефон: 0357/ 6 02 10, вътр. 254 

e-mail: ekolog@asarel.com 

II. Резюме на инвестиционното предложение: 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

Склад Претоварна гара, гр. Панагюрище е с предназначение за съхраняване на 

химични вещества и смеси, необходими за осигуряване на проезводствения процес в 

„Асарел-Медет“ АД, 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, 

обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в поземлен имот с 

идентификатор 55302.105.4  – Приложение 1 от настоящата преценка. 

Имотът е с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на 

трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“. 

Площта на имота е достатъчна за реализиране на инвестиционното предложение. 

Няма необходимост от допълнителни площи за други спомагателни дейности. По време 

на строителството всички площи, необходими за временно съхранение на материали, 

ще бъдат ситуирани в имота. Няма да се засягат съседни имоти както по време на 

строителството, така и при експлоатацията на обекта. 

Към настоящия момент в склад претоварна гара, гр. Панагюрище  се използват три 

/3/ броя закрити, монолитни помещения.  

Застроената площ на склада е 2743,34 кв.м. и включва съгради със следните 

идентификатори: 

- Сграда 55302.105.4.12  

- Сграда 55302.105.4.13 
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  Сградите включват 6 бр. складови помещения, от които 3 са неизползваеми. 

Предвижданата реконструкция ще се извърши на неизползваемите  3 бр. складови 

помещения в сграда с идинтификатор 55302.105.4.12  

Настоящият капацитет на склада е 490 т. Химичните вещества и смеси се 

съхраняват в 3 бр. складови помещения.   

 Очакваният капацитет след реализиране на инвестиционното намерение, т.е. след 

извършване на реконструкцията на неизползваемите 3 бр. складови помещения ще е 

820 т. 

Извършването на реконструкция на 3 бр. складови помещения не засяга 

използването на допълнителна площ от вече изградената застроена площ от 2743,34 

кв.м. 

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения; 

Инвестиционното предложение не е свързано и няма взаимовръзка и кумулиране с 

други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения. 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията 

на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 

По време на реализацията на инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати 

земните недра, почвите, водите и ресурсите на биологичното разнообразие. Ресурсите, 

които ще бъдат използвани са следните: 

Вода – за питейни нужди на работниците 1 m3 – ще бъде осигурена бутилирана 

минерална вода; 

- За битови нужди 2 m3 – ще бъде осигурена от битовото водоснабдяване на битов 

модул на площадката; 

- За строителни нужди 5 m3 – ще бъде осигурена от битовото водоснабдяване на 

склада;   

 Пясък 10 m3 – строителен материал чрез доставка. 

 

По време на есплоатацията на инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати 

земните недра, почвите, водите и ресурсите на биологичното разнообразие. Ресурсите, 

които ще бъдат използвани са следните: 
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Вода – за питейни нужди на персонала на склада – ще бъде осигурена бутилирана 

минерална вода; 

За битови нужди – от битовото водоснабдяване на битов модул на площадката; 

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и 

отпадъчни води; 

А/ По време на реализацията на инвестиционното предложение: 

Не се очаква генериране на значителни количества отпадъци по време на 

реализирането на инвестиционното предложение: 

Чугун и стомана /код 17 04 05/ - 100 кг. 

Ще бъдат генерирани в процеса на реализация на инвестиционното предложение 

от демонтаж на метални конструкции. Същите ще бъдат предадени на фирма, 

притежаваща разрешително за последващо третиране. 

Смесени строителни отпадъци /код 17 09 04/ - 2000 кг. 

Ще бъдат генерирани в процеса на реализация на инвестиционното 

предложение. Фирмата изпълнител ще бъде договорно задължена да управлява 

строителните отпадъци, съгласно изискванията на Закон за управление на отпадъците и 

свързаните с него подзаконови нормативни актове.  

Смесени битови отпадъци /код 20 03 01/ - 50 кг. 

Ще бъдат генерирани в процеса на реализация на инвестиционното 

предложение. Ще се събират в контейнерите за битови отпадъци и ще се генерират от 

персонала, извършващ СМР. Те ще се управляват по общия ред, съгласно работните 

инструкции на „Асарел-Медет” АД – по силата на договор с Община Панагюрище – 

извозване до определените за целта места. 

Б/ По време на експлоатацията на инвестиционното предложение се очаква да 

бъдат генерирани:  

 

 

Смесени битови отпадъци /код 20 03 01/ 

Ще се събират в контейнерите за битови отпадъци, разположени на територията 

на инвестиционното предложение. Те ще се управляват по общия ред, съгласно 
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работните инструкции на „Асарел-Медет” АД – по силата на договор с Община 

Панагюрище – извозване до определените за целта места. 

Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, 

неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с 

опасни вещества  /15 02 02*/.  

Ще се генерират при използването на сорбиращи материали /пясък и др./ при 

третирането на евентуални разливи от съхраняваните на площадката вещества и смеси. 

Същите ще бъдат предадени на фирма, притежаваща разрешително за последващо 

третиране на този вид отпадък. 

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 

По време на реализация и по време на експлоатация на инвестиционното предложение 

не се очаква замърсяване, вредно въздействие и дискомфорт на околната среда. 

Складът е съществуващ и строително ремонтните работи /СРР/, ще се извършват на 

закрито в свободните  три /3/  складови помещения.  

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 

предложение; 

Като се изхожда от предназначението на обекта – Складова база за химични 

вещества и смеси основните процеси включват:  

- доставяне на химични вещества и смеси. 

- приемане на химични вещества и смеси;  

- временно съхранение на химичните вещества и смеси по начин, гарантиращ 

максимална безопасност;  

- експедиция на химични вещества и смеси;   

От гледна точка на безопасността дейностите се извършват през светлата част на 

денонощието. Доставката на химични вещества и смеси в складовата база става чрез 

специално предназначен за целта транспорт. Процесите и дейностите се извършват 

съгласно разработената работни инструкция и правилник за работа на водач на мотокар 

и електрокар Приложение 2 от настоящата преценка, както следва: 

- работна инструкция “ Манипулиране, съхранение, опаковка, предпазване и доставка 

на химични вещества и смеси в склад претоварна гара ” 

- Правилник за работа на водач на мотокар и електрокар в складово стопанство. 

 

 Риск от големи аварии както следва: 

Възникване на пожар:  

- авария в електрическото оборудване - причина за това може да бъде отклонение от 

нормалния режим, при който електрическото оборудване бива претоварено и това да 

доведе до неговото авариране. Човешка грешка при работата с електрическото 
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оборудване, която довежда до неговото претоварване и от там до възможността за късо 

съединение. При фабричен дефект на електрооборудването;  

- при непозволено ползване на електронагревателни уреди, открит огън или от 

искри при ремонтни и заваръчни работи – единствена причина за този вид авария е 

грубо неспазване на дисциплината от изпълнителния персонал на склада;  

- при неспазване на технологичния режим при товаро-разтоварни работи – може 

да доведе до разлив и опасност от възникване на пожар.  

- при неспазване на техниката на безопасност -  по време на разтоварване на 

вещества и смеси е възможно да възникнат ситуации, при които да се наруши цялостта 

и здравината на опаковката и образува разлив и/или теч. 

 

Изтичане на химични вещества и смеси: 

Изтичането на химични вещества и смеси е възможно при:  

-пробиви по стените или шевовете на опаковките в следствие на корозия;   

При комбинация на пробив с наличие на открит огън в близост до разлива може да се 

развие пожар. 

 

Възникване на авария при саботаж или терористичен акт  
– при злоумишлени действия от отделни лица или групи от хора, целящи 

предизвикване на разрушения и паника сред населението е възможно предизвикване на 

авария на територията на складово стопанство на претоварна гара гр. Панагюрище. 

Тази авария би предизвикала пожар съпроводен с разрушаване и унищожаване на 

помещенията за съхраняване налични на обекта.  

 

Възникване на авария под влиянието на природни фактори.  

- при земетресение  
В резултат на сеизмично въздействие е възможно възникване на следната обстановка:  

- част от сградния фонд ще получи пълни и силни разрушения;  

- ще има ранени, контузени или затрупани сред работещите, клиентите или в съседство 

с обекта;  

- ще бъде нарушена системата на енергоснабдяване;  

- възможно е създаването на сложна пожарна обстановка;  

- възможно е частично или пълно разрушаване на опаковки за съхранение на хим. 

вещества и смеси;  

- при пожар е възможно замърсяване на въздуха в района с опасни вещества и смеси 

-в резултат на мълния при нарушена мълниезащита  

Причина за този вид авария е неспазване на технологичната дисциплина при 

монтирането на технологичното оборудване или при нередовно извършване на 

профилактика на заземяването на обекта. Тази причина би могла да доведе до директно 

попадане на мълния върху техническото оборудване и предизвикване на пожар. 

 

Възникване на авария под влияние на техногенни фактори.  

- в резултат на авария в съседно предприятие  

В непосредствена близост до складово стопанство на претоварна гара гр. Панагюрище 

няма съседни действащи производствени структури. Опасност за обекта, вследствие на 

авария в съседно предприятие не съществува.  

- в резултат на авария в склада или отделните подобекти  



 

 

7 

 

Освен гореизложените аварии на територията на складово стопанство на претоварна 

гара гр. Панагюрище предизвикани от външни фактори, е възможно предизвикването и 

на аварии в обекта вследствие неспазване на реда и дисциплината по безопасно 

съхраняване на химични вещества и смеси. Това би предизвикало разлив и/или пожар.  

- в резултат на пътно транспортно произшествие  

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна 

инфраструктура.  

Входът и изходът към площадката е от съществуващ общински път, правещ връзка с 

републиканската пътна мрежа, поради което пътно транспортно произшествие в този 

участък е сведено до минимум, тъй като в района са налице само вътрешни пътища, 

където има ограничение на скоростта до 20 км/ч. 

 

При нормална експлоатация на складовите помещения практически не съществува 

възможност за големи аварии. 

В плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии /ППЛА/ - Приложение 3   от 

настоящата преценка са описани сценариите, предполагащи възникване на голяма 

авария и мерки за предотвратяване и ликвидиране на аварии.   

След всяка промяна на площадката изготвения авариен план се преразглежда и при 

необходимост се актуализира. 

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху 

факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните 

разпоредби на Закона за здравето. 

а) води, предназначени за питейно-битови нужди - не се предполага 

неблагоприятно въздействие; 

б) води, предназначени за къпане - не се предполага неблагоприятно 

въздействие; 

в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за 

профилактични, лечебни или за хигиенни нужди - не се предполага неблагоприятно 

въздействие; 

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии 

- не се предполага неблагоприятно въздействие; 

д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените 

сгради - не се предполага неблагоприятно въздействие; 

е) (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 2.06.2009 г.)  нейонизиращи 

лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните 

територии - не се предполага неблагоприятно въздействие; 

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено 

предназначение - не се предполага неблагоприятно въздействие; 

з) курортни ресурси - не се предполага неблагоприятно въздействие; 

и) въздух - не се предполага неблагоприятно въздействие. 

 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 
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Местоположение: 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в поземлен имот с 

идентификатор 55302.105.4 –Приложение 1 от настоящата преценка. 

 Адрес на поземления имот: гр. Панагюрище общ. Панагюрище местност МЕРУЛ  

По време на СРР на три /3/ броя складови помешения не са необходими допълнителни 

площи за временни дейности. 

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, 

включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества 

от приложение № 3 към ЗООС. 

Склад Претоварна гара, гр. Панагюрище е с предназначение за съхраняване на химични 

вещества и смеси, необходими за осигуряване на производствения процес в „Асарел-

Медет“ АД, 

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

инвестиционното намерение е 820 т. 

Площадката на склада е изградена през 90-те години като Претоварна гара, след което е 

одобрен ПУП и е издаден нотариален акт № 141/2004 за право на собственост. Към 

настоящия момент на площадката се експлоатира само склад за съхранение на химични 

вещества № 4 от приложения ПУП, Приложение 4 от настоящата преценка. Останалите 

сгради не се експлоатират.  

Застроената площ на склада е 2744,34 кв.м., включваща 6 бр. складови помещения. 

Предвижданата реконструкция ще се извърши на 3 бр. складови помещения, в сграда с 

идинтификатор 55302.105.4.12  

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. 

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 
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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. 
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Описание на веществата, които са или се планира да бъдат налични в склада. 

Химично наименование¹  CAS №  EC №  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 

технологично

то 

съоръжение 

_(съоръжени

я) (в тонове) 

 

 

Налично 

количест

во (в 

тонове)   

Количество 

след 

реконструкци

ята 

(в тонове) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

Натриев изобутил 

ксантогенат /смес/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

904-290-8 

Запалимо: Н228 

категория 1 

Остра токсичност, 

категория 4 

Н302; Н312 

Дразнене на 

кожата, категория 

2; Н315 

Дразнене на 

Съгласно 

класификацият

а на 

субстанция та в 

Европейската  

агенция по 

химикали  EC 

№ 904-290-8, 

сместа не 

попада в 

приложение № 

 

 

 

 

 

 

820 

 

 

 

 

 

 

400 

 

 

 

 

 

 

400 
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очите, категория 

2; Н319 

Специфична 

токсичност STOT 

SE 3;Н335 

3 към чл.  

103, ал. 1 

ЗООС  

 

  

Натриев изобутил 

ксантогенат 

25306-75-6 246-805-2 Запалимо; Н228 

категория 1Остра 

токсичност, 

категория 4 

Н302; Н312 

Дразнене на 

кожата, категория 

2; Н315 

Дразнене на 

очите, категория 

2; Н319 

Специфична 

токсичност STOT 

SE 3;Н335 

Опасно за водна 

среда; H411 

Хронична 

опасност 

Е2 

 

820 300 300 
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категория 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МАГНАФЛОК Е 24 - - неприложимо неприложи

мо 

820 2 3,4 

Натриева сол на 

диизобутилдитиофосфорна 

киселина 

53378-51-1 258-508-5 Корозия на кожата, 

категория 1В 

Н314 

не 820 20 30 

ACORGA M5640 Solvent 

Extraction Reagent 

50849-47-3 

64742-47-8 

84852-15-3 

256-798-8 

265-149-8 

284-325-5 

 

Дразнене на 

кожата, категория 2 

Н315 

Дразнене на очите, 

категория 2 

Н319 

Остра опасност за 

водна среда, 

категория 1 

Хронична опасност 

за водна среда, 

категория 1 

H410, EUH208, 

EUH066 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е1 

820 15 15 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Кобалтов сулфат 10026-24-1 - Канцерогенен при 

вдишване, 

категория 1В 

Остра токсичност – 

орално, категория 4 

Остра токсичност 

за водна среда, 

категория 1 

Мутагенност на 

зародишните 

клетки, категория 2 

Репродуктивна 

токсичност, 

категория 1В 

Н302, Н317, Н334, 

Н341 

Н350 i, Н360F, 

Н410 

Е1 820 5 1,2 

Guarflok 66 

Гуар - гума 

68512-39-0  неприложимо не 820 0,5 0,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

 

 

 

LIX984N 

 

 

 

 

 

64742-47-8 

174333-80-3  

68517-09-9 

84852-15-3 

 

 

 

 

 

265-149-8 

605-717-8 

271-190-2 

284-325-5 

Вдишване, 

категория 1 

Дразнене на 

кожата, категория 2 

Дразнене на очите, 

категория 1 

Кожна 

сенсибилизация 

Репродуктивност 2 

Хронична опасност 

за водна среда, 

категория 1 

Н318 

Н315 

Н317 

Н304 

Н361fd 

H400 

H410 

 

 

E1 820 15 15 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

NASFROT FBM 120 /1-

хексанол, 2-етил – 

производство от вторични 

отпадъчни продукти/ 

 

 

 

68609-68-7 

 

 

 

271-832-1 

Дразнене на 

кожата, категория 2 

Опасност за водна 

среда, категория 3 

Н315 

Н412 

 

 

 

не 

820 25 50 
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4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Входът и изходът към 

площадката на склада е от съществуващ общински път правещ връзка с 

републиканската пътна мрежа. В района са налице само вътрешни пътища, където има 

ограничение на скоростта до 20 км/ч. На Фигура 1 е посочена извадка от подробна 

пътна карта на Община Панагюрище. 

Фигура 1. Извадка от подробна пътна карта на Община Панагюрище 

 

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите 

на закриване, възстановяване и последващо използване. 

Предвижда се реализация на инвестиционното предложение да се извърши на следните 

етапи: 

- Одобряване на инвестиционното предложение; 

- Извършване на ремонт /реконструкция/ на 3 броя складови помещения; 

- Увеличаване на капацитета за съхраняване на химични вещества и смеси от 490 т. 

на 820 т. 
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6. Предлагани методи за строителство. 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в поземлен имот с 

идентификатор 55302.105.4 Гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик.  

Посоченият имот е собственост на „АСАРЕЛ – МЕДЕТ“ АД  съгласно Нотариален акт 

№ 86 том II per. 580 дело 311 от 06.07.2004г, издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯ-" 

ПАНАГЮРИЩЕ г. Приложение 5 от настоящата преценка. 

За реализацията на инвестиционното предложение по време на строителството ще 

бъдат необходими строителни материали. Най-често използваните биха могли да се 

систематизират по следния начин: 

- Готови строителни смеси; 

- Дървен материал, използван за кофраж. 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

Необходимостта от осъществяване на това инвестиционно предложение е превантивна 

за  „АСАРЕЛ – МЕДЕТ“ АД  във връзка с отлагане и/или временно прекратяване на 

доставките и вноса на химичните вещества и смеси. При реализацията на 

инвестиционно предложение „АСАРЕЛ – МЕДЕТ“ АД , ще има възможността да 

поддържа запас на химичните вещества и смеси, необходими за производствения 

процес. 

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, 

даващи информация за физическите, природните и антропогенните 

характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната 

екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна 

защита, и отстоянията до тях. 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в поземлен имот с 

идентификатор 55302.105.4 Гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик. – 

приложение 1 от настоящата преценка. На снимката е представена границата на  имота 

с идентификатор 55302.105.4,  сградата на склада и защитена зона BG0001039 

„Попинци“ 
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Подробен устройствен план /ПУП/ на Претоварна гара гр. Панагюрище – Приложение 

4 от настоящата преценка. 

Най-близко на 540м. защитена зона BG0001039 „Попинци“ за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, 

приета от Министерски съвет с Решение № 661 от 16.10.2007 г. – Приложение 6 от 

настоящата преценка. 

Съгласно § 1, т. З от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Обекти, подлежащи на 

здравна защита" са жилищните сгради, лечебните заведения, училищата, детските 

градини и ясли, висшите учебни заведения, спортните обекти, обектите за временно 

настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни домове, ваканционни селища, 

къмпинги, хижи и др.), места за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места 

за къпане, паркове и градини за отдих, вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и 

др.), както и обектите за производство на храни по § 1, т. 37 от допълнителните 

разпоредби на Закона за храните, стоковите борси и тържищата за храни“. В 

разглеждания случай най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита 

са жилищни сгради разположени съответно на: 

- 1200 м. югозападно от Склада – жилищни сгради. 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в поземлен имот с 

идентификатор 55302.105.4 Гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик.  
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Посоченият имот е собственост на „АСАРЕЛ – МЕДЕТ“ АД  съгласно Нотариален акт 

№ 86 том II per. 580 дело 311 от 06.07.2004г, издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯ-" 

ПАНАГЮРИЩЕ.  

Имотът е с трайно предназначиние на територията: Урбанизирана 

Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект 

Площадката на настоящото инвестиционно намерение граничи с ПИ със следните 

идентификатори:  

- 55302.218.15 -  вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП 

Пасище, площ 4363 кв. м, стар номер 218015, Заповед за одобрение на КККР № РД-

18-39/17.07.2012 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 

- 55302.105.356 -  вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП 

За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 3131 кв. м, стар номер 105356, 

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-39/17.07.2012 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК 

- 55302.105.18 -  вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 

3, НТП Гори и храсти в земеделска земя, площ 4875 кв. м, стар номер 105018, 

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-39/17.07.2012 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК 

- 55302.106.602 - вид собств. Държавна публична, вид територия Територия на 

транспорта, НТП За друг поземлен имот за движение и транспорт, площ 58814 кв. 

м, стар номер 117369, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-39/17.07.2012 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 

- 55302.501.5209 – вид собств. Държавна частна, вид територия Територия на 

транспорта, НТП За друг поземлен имот за движение и транспорт, площ 5939 кв. м, 

стар номер 3905, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-39/17.07.2012 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 

-  55302.501.4463 – вид собств. Частна, вид територия Територия на транспорта, НТП 

За друг поземлен имот за движение и транспорт, площ 4323 кв. м, стар номер 3905, 

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-39/17.07.2012 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК 

-  55302.501.3893 - вид собств. Държавна частна, вид територия Територия на 

транспорта, НТП За друг поземлен имот за движение и транспорт, площ 39816 кв. 

м, стар номер 3893, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-39/17.07.2012 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 
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-  55302.105.19 -   вид собств. Държавна публична, вид територия Урбанизирана, 

НТП За друго производство на продукти от нефт, въглища, газ, шисти, площ 705 

кв. м, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-39/17.07.2012 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 

- 55302.105.14 - вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 3, НТП 

Нива, площ 1053 кв. м, стар номер 105014, Заповед за одобрение на КККР № РД-

18-39/17.07.2012 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 

- 55302.105.20 - вид собств. Държавна публична, вид територия Урбанизирана, НТП 

За друго производство на продукти от нефт, въглища, газ, шисти, площ 6450 кв. м, 

стар номер 105020, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-39/17.07.2012 г. на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 

-  55302.105.17 - вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, 

категория 3, НТП Друг вид земеделска земя, площ 168 кв. м, стар номер 105017, 

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-39/17.07.2012 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА АГКК 

Сгради, които попадат върху имота 

1.Сграда 55302.105.4.1: застроена площ 465 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг 

вид производствена, складова, инфраструктурна сграда 

2.Сграда 55302.105.4.2: застроена площ 413 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг 

вид производствена, складова, инфраструктурна сграда 

3.Сграда 55302.105.4.3: застроена площ 98 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг 

вид производствена, складова, инфраструктурна сграда 

4.Сграда 55302.105.4.4: застроена площ 126 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг 

вид производствена, складова, инфраструктурна сграда 

5.Сграда 55302.105.4.5: застроена площ 202 кв.м.,. брой етажи 1, предназначение: Друг 

вид производствена, складова, инфраструктурна сграда 

6.Сграда 55302.105.4.6: застроена площ 169 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг 

вид производствена, складова, инфраструктурна сграда 

7.Сграда 55302.105.4.7: застроена площ 75 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг 

вид производствена, складова, инфраструктурна сграда 

8.Сграда 55302.105.4.8: застроена площ 218 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг 

вид производствена, складова, инфраструктурна сграда 

9.Сграда 55302.105.4.9: застроена площ 900 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг 

вид производствена, складова, инфраструктурна сграда 



 

 

21 

 

10.Сграда 55302.105.4.10: застроена площ 2146 кв.м., брой етажи 1, предназначение: 

Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда 

11.Сграда 55302.105.4.11: застроена площ 198 кв.м., брой етажи 1, предназначение: 

Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда 

12.Сграда 55302.105.4.12: застроена площ 1654 кв.м., брой етажи 1, предназначение: 

Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда 

13.Сграда 55302.105.4.13: застроена площ 1089 кв.м., брой етажи 1, предназначение: 

Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда 

14.Сграда 55302.105.4.14: застроена площ 34 кв.м., брой етажи 1, предназначение: 

Хангар, депо, гараж 

15.Сграда 55302.105.4.15: застроена площ 36 кв.м., брой етажи 1, предназначение: 

Административна, делова сграда 

16.Сграда 55302.105.4.16: застроена площ 117 кв.м., брой етажи 1, предназначение: 

Селскостопанска сграда 

17.Сграда 55302.105.4.17: застроена площ 13 кв.м., брой етажи 1, предназначение: 

Селскостопанска сграда 

18.Сграда 55302.105.4.18: застроена площ 94 кв.м., брой етажи 1, предназначение: 

Селскостопанска сграда 

19.Сграда 55302.105.4.19: застроена площ 58 кв.м., брой етажи 1, предназначение: 

Селскостопанска сграда 

20.Сграда 55302.105.4.20: застроена площ 12 кв.м., брой етажи 1, предназначение: 

Селскостопанска сграда 

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени 

зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за 

питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, 

използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; 

Национална екологична мрежа. 

Имот с идентификатор 55302.105.4 в който ще бъде реализирано инвестиционното 

предложение, се намират в землището на гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. 

Пазарджик и не попада в обхвата на чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, 

уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 

минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и 

др. и зони от Национална екологична мрежа.. Най – близко разположена е: 
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- На 540 м. защитена зона BG0001039 „Попинци“ за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, 

приета от Министерски съвет с Решение № 661 от 16.10.2007 г 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, 

жилищно строителство). 

Реализирането на инвестиционното предложение не предвижда други дейности 

(например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на 

енергия, жилищно строителство) 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение. 

Не се изискват други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже 

отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на 

географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под 

внимание, и по-конкретно: 

1. съществуващо и одобрено земеползване; 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в поземлен имот с 

идентификатор 55302.105.4 Гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик. 

Посоченият имот е собственост на „АСАРЕЛ – МЕДЕТ“ АД  съгласно Нотариален акт 

№ 86 том II per. 580 дело 311 от 06.07.2004г, издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯ-" 

ПАНАГЮРИЩЕ. 

2. мочурища, крайречни области, речни устия; 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в поземлен имот с 

идентификатор 55302.105.4 Гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик. 

Посочения имот не попада в близост до мочурища, крайбрежни области или речни 

устия. 

3. крайбрежни зони и морска околна среда; 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в поземлен имот с 

идентификатор 55302.105.4 Гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик. 

Посочения имот не попада в крайбрежни зони и морска околна среда. 

4. планински и горски райони; 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в поземлен имот с 

идентификатор 55302.105.4 Гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик. 

Посочения имот не попада в планински или горски райони. 
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5. защитени със закон територии; 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в поземлен имот с 

идентификатор 55302.105.4 Гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик. 

Посочения имот не попада в защитени територии. 

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 

Националната екологична мрежа се състои от защитени територии, обявени според 

изискванията на Закона за защитените територии, и защитени зони, които се обявяват 

според изискванията на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените 

местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕИО на Съвета 

относно опазването на дивите птици. Реализирането на инвестиционното предложение 

не засяга елементи от националната екологична мрежа. 

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; 

Според точка 25 на § 1 на допълнителните разпоредби на Закона за биологичното 

разнообразие "ландшафт" е територия, специфичният облик и елементите на която са 

възникнали като резултат на действия и взаимодействия между природни и/или 

човешки фактори. Площадката, на която ще бъде реализирано инвестиционното 

предложение, не засяга и не попада в обекти с историческа, културна или 

археологическа стойност. 

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или 

подлежащи на здравна защита. 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в поземлен имот с 

идентификатор 55302.105.4 Гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик. 

Посоченият имот не попада в територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен 

статут или подлежащи на здравна защита. 

Съгласно § 1, т. З от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Обекти, подлежащи на 

здравна защита" са жилищните сгради, лечебните заведения, училищата, детските 

градини и ясли, висшите учебни заведения, спортните обекти, обектите за временно 

настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни домове, ваканционни селища, 

къмпинги, хижи и др.), места за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места 

за къпане, паркове и градини за отдих, вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и 

др.), както и обектите за производство на храни по § 1, т. 37 от допълнителните 

разпоредби на Закона за храните, стоковите борси и тържищата за храни“. В 

разглеждания случай най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита 

са жилищни сгради разположени съответно на: 

- 1200 м. югозападно от Склада – жилищни сгради. 
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IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, 

като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда 

вследствие на реализацията на инвестиционното предложение: 

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, 

културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, 

климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените 

територии. 

1.1. Въздействие върху населението и човешкото здраве. 

1.1.1. Демографска характеристика и здравен статус на населението. 

Панагюрската община през периода между последните две преброявания е с 

отрицателен прираст (- 2 391 д. / - 8,5 %), като по този показател общината е на 

четвърто място в областта след Белово, Лесичово и Стрелча. Гъстотата на населението 

е 50 човека на кв.км. (при среден за областта 70), т.е. по този показател Панагюрска 

община се нарежда на 7-мо място. 

1.1.2. Възрастовата структура на населението. 

Възрастовата структура на населението на община Панагюрище трябва да се оцени не 

само по отношение на днешните и бъдещите трудови възможности, а и с оглед на 

възпроизводството. По отношение на смъртността най-голямо значение има делът на 

лицата в надтрудоспособна възраст, като се има предвид, че основната част от 

смъртните случаи са при тези хора. Делът на възрастните при градското население (19,6 

%) е по-нисък и по тази причина и смъртността при градското население е по-ниска, 

отколкото при селското. Дяловете възрастно население при всички села са високи и 

това е причина за по-голямата смъртност при тях. В бъдеще делът на възрастното 

население ще нараства, а това ще води до по-нататъшен ръст на смъртността. 

1.1.3. Раждаемост. 

Още от 90-те години в община Панагюрище раждаемостта показва много бърз спад. 

През 1990 г. тя е 11,7 ‰, а през 1997 г. - едва 6,29 ‰. За 1998 г. е по-ниска от тази за 

Пазарджишка област (8,5 ‰) и за страната (7,9 ‰). Още в началото на 90-те години 

раждаемостта тук е под нивото на простото възпроизводство (около 15 ‰), но през 

1997 г. е на безпрецедентно ниско ниво. От общо 11 общини в Пазарджишка област, 

раждаемостта в община Панагюрище в периода 1996-98 г. е по-ниска от тази на 

общините Септември, Пещера, Пазарджик и Велинград. Основната част от ражданията 

се реализират в гр. Панагюрище, като за 2004 г. от общо 207 раждания, 152 са в града. 

В абсолютен брой малко повече деца се раждат в селата Попинци, Бъта, Оборище и 

Поибрене. Тази тенденция на спад в раждаемостта продължава относително постоянно 

и в периода 2000-2004 г. 

1.1.4. Смъртност. 

При проследяване развитието на смъртността през 90-те години се установява 

тенденция на нарастване от 11,0 ‰ (1990 г.) на 13,02 ‰ (1998 г.). Показателят е по-

висок от този за Пазарджишка област, но по-нисък от средния за страната (14,3 ‰). 
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През първия период (1992-94 г.) смъртността е 11,9 ‰ (9,9 ‰ при градското и 15,7 ‰ 

при селското население). През втория период (1996-98 г.) показателите са по-

неблагоприятни - общо 13,3 ‰ (10,4 ‰ при градското и 18,8 ‰ при селското 

население). За последния период смъртността тук е по-ниска от тази на общините 

Батак, Белово, Брацигово, Стрелча и Септември. Основен фактор за нарастващата 

смъртност в общината е възрастовата структура и по-точно делът население в 

надтрудоспособна възраст. Този дял е най-нисък при гр. Панагюрище и с. Панагюрски 

колони. На малко по-ниско ниво по тази причина е и смъртността в с. Попинци. За 

период 2000-2004 г. стойностите на смъртността в промили имат лек спад спрямо 1997 

г. През следващите години може да се очаква едно по-нататъшно, макар и все по-слабо 

увеличение на смъртността, което ще доведе до увеличаване на отрицателният 

естествен прираст. 

1.1.5. Естествен прираст 

През периода 1990-1998 г. естественият прираст показва негативна тенденция. През 

1990 г. все още положителният естествен прираст на града успява да покрие 

отрицателният естествен прираст на селското население и общината показва слаб 

демографски ръст. През 1998 г. естественият прираст е вече -6,67 ‰ (за страната -6,4 

‰, а за Пазарджишка област -4,2 ‰) През периода 1992-94 г. той е -2,1 ‰ (при 

градското население той е +0,5 ‰, а при селското - 7,0 ‰). През периода 1996-98 г. 

естественият прираст е вече -5,8 ‰ (при градското население показателят е -2,4 ‰, а 

при селското -12,2 ‰). Натрупаният възпроизводствен потенциал в града дава 

възможност положителният естествен прираст да се запази до 1994 г. В селата за 

всички години от периода смъртните случаи превишават ражданията. Реално 

отрицателният естествен прираст не е чак толкова неблагоприятен за с. Попинци и 

донякъде за с. Поибрене и с. Елшица. В следващия наблюдаван период 2000-2004 г. 

естественият прираст е също отрицателен, но с малко увеличение. Естественият 

прираст като резултат от двата фактора раждаемост и смъртност се поддава по-лесно на 

прогнозиране, за разлика от миграционните процеси. 

1.1.2. Въздействие върху населението. Здравен риск. 

Здравен риск за населението възниква при негативно въздействие върху един или 

няколко компонента на околната среда в резултат от предложената дейност. 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в поземлен имот с 

идентификатор 55302.105.4 Гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик. 

Посоченият имот не попада в територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен 

статут или подлежащи на здравна защита. 

Съгласно § 1, т. З от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Обекти, подлежащи на 

здравна защита" са жилищните сгради, лечебните заведения, училищата, детските 

градини и ясли, висшите учебни заведения, спортните обекти, обектите за временно 

настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни домове, ваканционни селища, 

къмпинги, хижи и др.), места за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места 

за къпане, паркове и градини за отдих, вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и 

др.), както и обектите за производство на храни по § 1, т. 37 от допълнителните 

разпоредби на Закона за храните, стоковите борси и тържищата за храни“. В 
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разглеждания случай най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита 

са жилищни сгради разположени съответно на: 

- 1200 м. югозападно от Склада – жилищни сгради. 

1.1.2.1. Въздействие върху здравето на населението. 

Настоящото инвестиционно предложение не е предполага отрицателно въздействие 

върху здравето на населението. 

По време на СМР и по време на експлоатацията не се очаква значително отрицателно 

въздействие върху здравето на населението при спазване на нормите за строителните 

дейности. 

1.1.2.2. Въздействие върху здравето на персонала. 

Потенциално засегнати ще са основно работниците на обекта, експонирани по време на 

СМР на новата сграда. Дори при аварийни ситуации, поради особеностите на 

инвестиционното предложение е малко вероятно да се повлияе негативно здравето на 

населението, живущо в най-голяма близост до хигиенно-защитната зона на обекта. 

Потенциално засегнатата територия се припокрива  и е  територията на сградата. Не се 

предвижда излизане извън територията на площадката при монтажните и други 

строителни дейности. Не се предвиждат и допълнителни площи за временни дейности 

по време на СМР. Въздействието върху здравето на персонала по време на СМР са 

свързани с риск от инциденти. Разработени Планове и мерки за безопасност и здраве 

/ПБЗ/. Възможните рискове от инциденти са свързани с организацията и безопасността 

по време на СМР. Строго ще се спазва Наредба № 2 / 22.03.2004год. за минимални 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи. Всеки работник ще е инструктиран за работното си 

място и за съответния вид строителна дейност, която трябва да изпълнява. Всички 

строително-монтажни работи ще се извършват от външни лицензирани строително-

монтажни фирми. Персоналът ще е задължен да използва лични предпазни средства и 

ще е инструктиран. 

 1.1.3. Фактори, които биха могли да повлияят отрицателно върху населението: 

- Шум - не се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да превишава пределно 

допустимите стойности. Основния източник на шум на площадката ще бъдат 

строителната техника и механизация. По паспортни данни всички МПС са с 

редуцирани шумови емисии, които са значително под нормите. 

- Неорганизирани емисии в атмосферния въздух - основен източник на неорганизирани 

емисии в обекта са транспортните средства на негова територия, които могат да бъдат 

класифицирани като линейни подвижни организирани източници. Транспортните 

средства са периодично действащи. Тези транспортни средства изпускат и в работната, 

и в околната среда незначителен обем на емисии от газообразни и аерозолни органични 

замърсители. 
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Като заключение след обстойно извършения анализ може да се потвърди, че 

реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие 

върху здравето на хората. 

1.2. Въздействие върху материалните активи. 

Експлоатацията на складов обект няма да доведе до промени или нарушаване на 

материалните активи на околните имоти. 

1.3. Въздействие върху културното наследство. 

На площадката на инвестиционното предложение и в непосредствена близост не са 

разположени обекти от недвижимо културно наследство. Експлоатацията на складов 

обект няма да доведе до въздействие върху културното наследство. Не се очаква 

въздействие. 

1.4. Въздействие върху атмосферния въздух. 

По време на реализацията на инвестиционното предложение ще се наблюдава 

краткотрайно отрицателно въздействие в следствие на извършваните СМР. Това 

въздействие ще бъде локално в рамките на имота /Склада/. 

При експлоатацията на складовия обект въздействието върху атмосферния въздух ще 

бъде нулево – не се предполага експлоатация на точкови източници на емисии и/или 

източници на неорганизирани емисии на площадката. 

1.5. Въздействие върху водите. 

1.5.1. Повърхностни води. 

Реализирането и експлоатацията на складов обект няма да доведе до въздействие върху 

повърхностните водни тела. 

По време на монтажните дейности и експлоатацията на обекта не се очакват 

отклонения в качеството на повърхностните води.  

1.5.2. Подземни води. 

Реализирането и експлоатацията на складов обект няма да доведе до въздействие върху 

подземните водни тела. 

1.6. Въздействие върху почвите. 

По време на монтажните дейности и експлоатацията на обекта не се очакват 

отклонения в качеството на почвите.  

1.7. Въздействие върху земните недра. 

Не се очаква въздействие върху земните недра по време на СМР и експлоатация на 

обекта. 

1.8. Въздействие върху ландшафта. 
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По време на СМР и по време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в 

качеството на ландшафта в района. 

1.9. Въздействие върху биологично разнообразие. 

Имотът с идентификатор 55302.105.4, в който ще се реализира инвестиционното 

предложение, е разположен в землището на гр. Панагюрище. В него не се срещат 

характерните защитени видове растения и животни. Околните терени, които не попадат 

в защитената зона също представляват промишлени и урбанизирани територии, в които 

не се срещат защитени видове. 

Дейността, която ще се развива в обекта няма да въздейства пряко върху защитените 

видове и местообитания поради значителното разстояние и намаляване на ефекта на 

емисиите вследствие от разстоянието до защитената зона.  

Не се очаква въздействие върху околната среда и биологичното разнообразие по време 

на експлоатацията. 

1.10. Въздействие върху защитени територии. 

Имотът с идентификатор 55302.105.4, в който ще се реализира инвестиционното 

предложение, е разположен в землището на гр. Панагюрище. В него не се срещат 

характерните защитени видове растения и животни. Околните терени, които не попадат 

в защитената зона също представляват промишлени и урбанизирани територии, в които 

не се срещат защитени видове. 

Дейността, която ще се развива в обекта няма да въздейства пряко върху защитените 

видове и местообитания поради значителното разстояние и намаляване на ефекта на 

емисиите вследствие от разстоянието до защитената зона.  

Не се очаква въздействие върху околната среда и биологичното разнообразие по време 

на експлоатацията. 

Не се очаква въздействие върху околната среда и биологичното разнообразие по време 

на експлоатацията на плануваните промени. 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително 

на разположените в близост до инвестиционното предложение. 

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в поземлен имот с 

идентификатор 55302.105.4 гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик. 

Най-близко на 540м. е разположена защитена зона BG0001039 „Попинци“ за опазване 

на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от 

защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 661 от 16.10.2007 г. 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 

3.1. Идентифициране на опасностите от големи аварии в склад за съхранение на 

химични вещества и смеси „Претоварна гара гр. Панагюрище“ . Конкретни мерки 
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за намаляване риска от възникване на големи аварии, съобразени с риска от 

възникване на големи аварии. 

В склад Претоварна гара гр. Панагюрище са съхраняват химични вещества и 

смеси. Съоръжението е съществуващо и е в експлоатация. 

В складовите помещени се извършва съхранение на химични вещества и смеси, 

използвани за производствени нужди. 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 

и разработените инструкции от Интегрирана система за управление /ИСУ/. 

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

съхранение по групи съвместимост и правилата по техника на безопасност и 

противопожарна безопасност. 

Складови 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 хим. 

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 извършва 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/. Към настоящия момент на площадката се 

експлоатира  само склад за съхранение на химични вещества № 4 от приложения ПУП. 

Останалите сгради в приложените нотариален акт № 141/2004 и ПУП не се 

експлоатират. Местоположението на склада е такова, че няма пряка връзка с 

натоварени пътни артерии и друг тип инфраструктурни съоръжения и обекти. Входът и 

изходът към площадката е от съществуващ общински път, правещ връзка с 

републиканската пътна мрежа. В района са налице само вътрешни пътища, където има 

ограничение на скоростта до 20 км/ч. Водоснабдяването се осъществява посредством 

изградената ВиК мрежа на гр. Панагюрище, а електроснабдяването от местното 

електроразпределително дружество. 
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Същността на оценката на риска е да се идентифицират опасностите, свързани с 

работата, работния процес и работната среда с последващо вземане на решение за 

ограничаването или премахването на този риск. С това се цели намаляване на риска от 

възникване на големи аварии и намаляване на трудовия травматизъм, професионалните 

заболявания и щети за околната среда. 

Самият процес по идентифициране включва: 

 Често повтарящи се и извънредни дейности 

 Дейностите на целия персонал, който има достъп до помещенията за съхраняване 

на опасни химични вещества и смеси 

 Инфраструктура, материали /химични вещества и смеси/ на работното място, 

независимо дали се осигуряват от организацията или от други.  

Оценката на риска обхваща:  

- работните процеси 

- работното оборудване 

- помещенията 

- работните места 

- организацията на труда 

- използването на суровини и материали 

- други странични фактори, които могат да породят риск. 

 

3.1.1. Процеси и дейности, при които е възможно възникване на голяма авария 

Като се изхожда от предназначението на обекта – Складова база за химични вещества и 

смеси основните процеси включват:  

- доставяне на химични вещества и смеси. 

- приемане на химични вещества и смеси;  

- временно съхранение на химичните вещества и смеси по начин, гарантиращ 

максимална безопасност;  

- експедиция на химични вещества и смеси;   

От гледна точка на безопасността дейностите се извършват през светлата част на 

денонощието. 

Доставката на химични вещества и смеси в складовата база става чрез специално 

предназначен за целта транспорт. 

 

3.1.2. Систематично идентифициране на големи опасности, анализ на възможните 

сценарии за аварии в района на складовото стопанство на Претоварна гара гр. 

Панагюрище 

3.1.2.1. Възникване на пожар:  

- авария в електрическото оборудване - причина за това може да бъде отклонение от 

нормалния режим, при който електрическото оборудване бива претоварено и това да 

доведе до неговото авариране. Човешка грешка при работата с електрическото 
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оборудване, която довежда до неговото претоварване и от там до възможността за късо 

съединение. При фабричен дефект на електрооборудването;  

- при непозволено ползване на електронагревателни уреди, открит огън или от 

искри при ремонтни и заваръчни работи – единствена причина за този вид авария е 

грубо неспазване на дисциплината от изпълнителния персонал на склада;  

- при неспазване на технологичния режим при товаро-разтоварни работи – може 

да доведе до разлив и опасност от възникване на пожар.  

- при неспазване на техниката на безопасност -  по време на разтоварване на 

вещества и смеси е възможно да възникнат ситуации, при които да се наруши цялостта 

и здравината на опаковката и образува разлив и/или теч. 

3.1.2.2. Изтичане на химични вещества и смеси  

Изтичането на химични вещества и смеси е възможно при:  

-пробиви по стените или шевовете на опаковките в следствие на корозия или при 

товаро-разтоварни работи; 

При комбинация на пробив с наличие на открит огън в близост до разлива може да се 

развие мощен пожар  

3.1.2.3. Възникване на авария при саботаж или терористичен акт  
– при злоумишлени действия от отделни лица или групи от хора, целящи 

предизвикване на разрушения и паника сред населението е възможно предизвикване на 

авария на територията на складово стопанство на Претоварна гара гр. Панагюрище. 

Тази авария би предизвикала пожар, съпроводен с разрушаване и унищожаване на 

помещенията за съхраняване налични на обекта.  

3.1.2.4. Възникване на авария под влиянието на природни фактори.  

- при земетресение  
В резултат на сеизмично въздействие е възможно възникване на следната обстановка:  

- част от сградния фонд ще получи пълни и силни разрушения;  

- ще има ранени, контузени или затрупани сред работещите, клиентите или в съседство 

с обекта;  

- ще бъде нарушена системата на енергоснабдяване;  

- възможно е създаването на сложна пожарна обстановка;  

- възможно е частично или пълно разрушаване на опаковки за съхранение на хим. 

вещества и смеси;  

- при пожар е възможно замърсяване на въздуха в района с опасни вещества и смеси 

-в резултат на мълния при нарушена мълниезащита  

Причина за този вид авария е неспазване на технологичната дисциплина при 

монтирането на технологичното оборудване или при нередовно извършване на 

профилактика на заземяването на обекта. Тази причина би могла да доведе до директно 

попадане на мълния върху техническото оборудване и предизвикване на пожар. 

3.1.2.5. Възникване на авария под влияние на техногенни фактори.  

- в резултат на авария в съседно предприятие  

В непосредствена близост до складово стопанство на Претоварна гара гр. Панагюрище 

няма съседни действащи производствени структури. Опасност за обекта, вследствие на 

авария в съседно предприятие не съществува.  

- в резултат на авария в склада или отделните подобекти  

Освен гореизложените аварии на територията на складово стопанство на Претоварна 

гара гр. Панагюрище предизвикани от външни фактори, е възможно предизвикването и 

на аварии в обекта вследствие неспазване на реда и дисциплината по безопасно 

съхраняване на химични вещества и смеси. Това би предизвикало разлив и/или пожар.  
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- в резултат на пътно транспортно произшествие  

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна 

инфраструктура.  

Входът и изходът към площадката е от съществуващ общински път, правещ 

връзка с републиканската пътна мрежа, поради което риска от пътно транспортно 

произшествие в този участък е сведен до минимум тъй като в района са налице само 

вътрешни пътища, където има ограничение на скоростта до 20 км/ч. 

При нормална експлоатация на складовите помещения практически не 

съществува възможност за големи аварии. 

В плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии /ППЛА/ на Склад за 

реагенти – Претоварна гара Панагюрище - Приложение 2 от настоящия доклад са 

описани сценариите, предполагащи възникване на голяма авария и мерки за 

предотвратяване и ликвидиране на аварии. 

 

3.1.3. Оценка на тежестта на последствията и идентифициране на превантивни 

мерки. 

3.1.3.1. За целта за изготвяне на оценка на тежестта на последствията от 

възникване на  аварийна ситуация първоначално се идентифицират аспектите по 

околната среда и се оценяват въздействията, извършва се оценка на риска по 

здраве и безопасност при работа /ЗБУТ/. За анализ и количествена оценка на 

риска се използва метода CEL или 3F (метод на трите фактора), който е 

общопризнат метод за анализ и количествена оценка на риска. 

Трите фактора за анализ и оценка на риска са: 

- Последствия (размерът на щетата)  

- Застрашеност (честота с която дадена система е изложена на опасности) 

- Вероятност от настъпване на определено последствие 

 

“Последствията”: представляват нежеланите резултати от дадено събитие или  

поредица от събития.За тяхната количествена оценка се използват следните степени: 

1 = минимални последствия, например оказване на първа помощ или възникване на 

щета в размер до 10.000 евро. 

3 = значителни последствия, например тежко нараняване, загуба на трудоспособност 

или възникване на щети в размер от 10.000 до 100.000 евро. 

7 =сериозни последствия, например причиняване на трайна инвалидност или 

възникване на щети в размер от 100.000 до 1.000.000 евро. 

15 =много сериозни последствия, например злополука със смъртен случай, тежко 

заболяване или възникване на щети в размер от 1.000.000 до 2.000.000 евро. 

40 =крупни щети:няколко убити или щети в размер от 2.000.000 до 20.000.000 евро. 

100 =катастрофа: много на брой убити и щети в размер над 20.000.000 евро. 

 

„Застрашеност“ показва колко често може да възникне определена опасност, колко 

често системата е застрашена от аварии: За количествената оценка на този фактор се 

използват следните степени: 

0,5 = много рядко (по-рядко от един път на година) 

1 = рядко (един път на година) 

2 =понякога(един път на месеца) 

3 =случва се (един път на седмицата) 

6 =редовно (ежедневно) 
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10 = непрекъснато 

 

„Вероятността“ показва колко вероятно е да възникнат дадени последствия. За 

количествената оценка на този фактор се използват следните степени: 

0,2 =изобщо не можеш да си го представиш 

0,5 =почти невъзможно 

1 =невероятно, но дългосрочно погледнато все пак възможно 

3 =не би било нормално,но все пак е възможно  

6 =напълно е възможно 

10 =почти сигурно  

 

Количествената оценка на риска се извършва по формулата: 

Риск = последствията х застрашеност х вероятност 

 

По този начин се получават следните зони на риск: 

№ Зона Условни единици оценка 

1  < 20 

минимален риск –  трябва да се провери дали е 

необходимо да се предприемат мерки 
 

2 20-70 
възможна застрашеност –  трябва да се 

предприемат мерки 

3 70-200 

висока застрашеност –  трябва да се предприемат 

мерки за подобряване на безопасността 
 

4 200-400 необходими са спешни действия 

5 Над  400 
опасност – веднага трябва да се спре 

съответната производствена дейност 
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Карта с резултати от оценка на риска: 

№ 

по 

ред 

Опасности Eксп

о- 

зиция Елементи Риск Зона/степен 

 

Превантивни мерки 

Аварийни мерки 

  /h/ П З В /усл.едн./    

1 От 

разсипване/разпиляван

е/ на Натриев изобутил 

ксантогенат 

 

2 1 0,5 3 1,5 1 Да се носят лични 

предпазни средства /ЛПС/ 

съобразени с т. 5, т.6 от 

Информационния лист за 

безопасност /ИЛБ/ 

Стриктно изпълнение на т.7 

от /ИЛБ/, както и 

екологичните изисквания и 

изискванията за безопасно 

съхраняване 

регламинтирани в РИ-ИСУ 

«Манипулиране, 

съхранение, опаковка, 

предпазване и доставка на 

химични вещества и смеси 

в склад претоварна гара» 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

и т. 5 от ИЛБ 

1.1. Авария в 

електрическото 

обoрудване 

(Възникване на пожар) 

2 1 0,5 3 1,5 1 Периодична проверка на 

електрическото оборудване, 

ежедневен инструктаж, 

обучение. 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

и т. 5 от ИЛБ 

1.2. Възможна авария в 

резултат на 

непозволено ползване 

на 

2 1 0,5 3 1,5 1 Периодична проверка на 

електрическото оборудване, 

ежедневен инструктаж, 

обучение. 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 
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електронагревателни 

уреди, открит огън или 

от искри при ремонтни 

и заваръчни работи 

(Възникване на пожар) 

и т. 5 от ИЛБ 

1.3. Неспазване на 

технологичния режим 

при товаро-разтоварни 

работи (при разсип и 

наличие на влага и 

възникване на пожар) 

2 3 0,5 3 4,5 1 Да се носят лични 

предпазни средства /ЛПС/ 

съобразени с т. 5, т.6 от 

Информационния лист за 

безопасност /ИЛБ/ 

Стриктно изпълнение на т.7 

от /ИЛБ/, ежедневен 

инструктаж, обучение 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

и т. 5 от ИЛБ 

1.4. Възникване на авария 

при саботаж или 

терористичен акт 

2 1 0,5 3 1,5 1 Осигурена денонощна 

охрана и видеонаблюдение 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

и т. 5 от ИЛБ 

1.5. Възникване на пожар в 

резултат на мълния 

при нарушена 

мълниезащита  

 

2 1 0,5 3 1,5 1 Изградена мълниезащита, 

периодична проверка, 

профилактика на 

заземяването на обекта 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

и т. 5 от ИЛБ 

1.6 В резултат на авария в 

съседно предприятие 

1 1 0,5 0,2 0,1 1 Периодична комуникация с 

съседни предприятия и 

заинтересовани страни 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

и т. 5 от ИЛБ 

2. Натриева сол на 

диизобутилдитиофосф

2 1 0,5 3 1,5 1 Да се носят лични 

предпазни средства /ЛПС/ 

Действия и информиране 

съгласно планът за 
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орна киселина/ съобразени с т. 5, т.6 от 

Информационния лист за 

безопасност /ИЛБ/ 

Стриктно изпълнение на т.7 

от /ИЛБ/, както  и 

екологичните изисквания и 

изискванията за безопасно 

съхраняване 

регламинтирани в Работна 

инструкция манипулиране, 

съхранение, опаковка, 

предпазване и доставка на 

химични вещества и смеси 

в склад претоварна гара 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

и т. 5 от ИЛБ 

2.1 Авария в 

електрическото 

обурудване 

(Възникване на пожар) 

2 1 0,5 3 1,5 1 Периодична проверка на 

електрическото оборудване, 

ежедневен инструктаж, 

обучение. 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

и т. 5 от ИЛБ 

2.2 Възможна авария в 

резултат на 

непозволено ползване 

на 

електронагревателни 

уреди, открит огън или 

от искри при ремонтни 

и заваръчни работи 

(Възникване на пожар) 

2 1 0,5 3 1,5 1 Периодична проверка на 

електрическото оборудване, 

ежедневен инструктаж, 

обучение. 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

2.3 При неспазване на 

технологичния режим 

2 1 0,5 3 1,5 1 Да се носят лични 

предпазни средства /ЛПС/ 

Действия и информиране 

съгласно планът за 
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при товаро-разтоварни 

работи (при разлив и 

възникване на пожар) 

съобразени с т. 5, т.6 от 

Информационния лист за 

безопасност /ИЛБ/ 

Стриктно изпълнение на т.7 

от /ИЛБ/, ежедневен 

инструктаж, обучение 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

2.4 Възникване на авария 

при саботаж или 

терористичен акт 

2 1 0,5 3 1,5 1 Осигурена денонощна 

охрана и видеонаблюдение 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

2.5 Възникване на пожар в 

резултат на мълния 

при нарушена 

мълниезащита  

 

2 1 0,5 3 1,5 1 Изградена мълниезащита, 

периодична проверка, 

профилактика на 

заземяването на обекта 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

2.6 В резултат на авария в 

съседно предприятие 

1 1 0,5 0,2 0,1 1 Периодична комуникация с 

съседни предприятия и 

заинтересовани страни 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

3. От разливане на 

Екстрагент 

ACORGAM5640 

 

2 1 0,5 3 1,5 1 Да се носят лични 

предпазни средства /ЛПС/ 

съобразени с т. 5, т.6 от 

Информационния лист за 

безопасност /ИЛБ/ 

Стриктно изпълнение на т.7 

от /ИЛБ/, както  и 

екологичните изисквания и 

изискванията за безопасно 

съхраняване 

регламинтирани в Работна 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 
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инструкция манипулиране, 

съхранение, опаковка, 

предпазване и доставка на 

химични вещества и смеси 

в склад претоварна гара 

3.1. Авария в 

електрическото 

обурудване 

(Възникване на пожар) 

2 1 0,5 3 1,5 1 Периодична проверка на 

електрическото оборудване, 

ежедневен инструктаж, 

обучение. 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

3.2. Възможна авария в 

резултат на 

непозволено ползване 

на 

електронагревателни 

уреди, открит огън или 

от искри при ремонтни 

и заваръчни работи 

(Възникване на пожар) 

2 1 0,5 3 1,5 1 Периодична проверка на 

електрическото оборудване, 

ежедневен инструктаж, 

обучение. 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

3.3. при неспазване на 

технологичния режим 

при товаро-разтоварни 

работи (при разлив и 

възникване на пожар) 

2 1 0,5 3 1,5 1 Да се носят лични 

предпазни средства /ЛПС/ 

съобразени с т. 5, т.6 от 

Информационния лист за 

безопасност /ИЛБ/ 

Стриктно изпълнение на т.7 

от /ИЛБ/, ежедневен 

инструктаж, обучение 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

3.4. Възникване на авария 

при саботаж или 

терористичен акт 

2 1 0,5 3 1,5 1 Осигурена денонощна 

охрана и видеонаблюдение 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 
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3.5. Възникване на пожар в 

резултат на мълния 

при нарушена 

мълниезащита  

 

2 1 0,5 3 1,5 1 Изградена мълниезащита, 

периодична проверка, 

профилактика на 

заземяването на обекта 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

3.6. В резултат на авария в 

съседно предприятие 

1 1 0,5 0,2 0,1 1 Периодична комуникация с 

съседни предприятия и 

заинтересовани страни 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

4 От разсипване на 

Кобалтов сулфат 

(CoSO4) 

  

2 1 0,5 3 1,5 1 Да се носят лични 

предпазни средства /ЛПС/ 

съобразени с т. 5, т.6 от 

Информационния лист за 

безопасност /ИЛБ/ 

Стриктно изпълнение на т.7 

от /ИЛБ/, както  и 

екологичните изисквания и 

изискванията за безопасно 

съхраняване 

регламинтирани в Работна 

инструкция манипулиране, 

съхранение, опаковка, 

предпазване и доставка на 

химични вещества и смеси 

в склад претоварна гара 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

4.1. Авария в 

електрическото 

обурудване 

(Възникване на пожар) 

2 1 0,5 3 1,5 1 Периодична проверка на 

електрическото оборудване, 

ежедневен инструктаж, 

обучение. 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

4.2. Възможна авария в 2 1 0,5 3 1,5 1 Периодична проверка на Действия и информиране 
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резултат на 

непозволено ползване 

на 

електронагревателни 

уреди, открит огън или 

от искри при ремонтни 

и заваръчни работи 

(Възникване на пожар) 

електрическото оборудване, 

ежедневен инструктаж, 

обучение. 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

4.3. при неспазване на 

технологичния режим 

при товаро-разтоварни 

работи (възникване на 

пожар) 

2 1 0,5 3 1,5 1 Да се носят лични 

предпазни средства /ЛПС/ 

съобразени с т. 5, т.6 от 

Информационния лист за 

безопасност /ИЛБ/ 

Стриктно изпълнение на т.7 

от /ИЛБ/, ежедневен 

инструктаж, обучение 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

4.4. Възникване на авария 

при саботаж или 

терористичен акт 

2 1 0,5 3 1,5 1 Осигурена денонощна 

охрана и видеонаблюдение 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

4.5. Възникване на пожар в 

резултат на мълния 

при нарушена 

мълниезащита  

 

2 1 0,5 3 1,5 1 Изградена мълниезащита, 

периодична проверка, 

профилактика на 

заземяването на обекта 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

4.6. В резултат на авария в 

съседно предприятие 

1 1 0,5 0,2 0,1 1 Периодична комуникация с 

съседни предприятия и 

заинтересовани страни 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

5. От разлив на LIX984N 2 1 0,5 3 1,5 1 Да се носят лични Действия и информиране 
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предпазни средства /ЛПС/ 

съобразени с т. 5, т.6 от 

Информационния лист за 

безопасност /ИЛБ/ 

Стриктно изпълнение на т.7 

от /ИЛБ/, както  и 

екологичните изисквания и 

изискванията за безопасно 

съхраняване 

регламинтирани в Работна 

инструкция манипулиране, 

съхранение, опаковка, 

предпазване и доставка на 

химични вещества и смеси 

в склад претоварна гара 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

5.1. Авария в 

електрическото 

обурудване 

(Възникване на пожар) 

2 1 0,5 3 1,5 1 Периодична проверка на 

електрическото оборудване, 

ежедневен инструктаж, 

обучение. 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

5.2. Възможна авария в 

резултат на 

непозволено ползване 

на 

електронагревателни 

уреди, открит огън или 

от искри при ремонтни 

и заваръчни работи 

(Възникване на пожар) 

2 1 0,5 3 1,5 1 Периодична проверка на 

електрическото оборудване, 

ежедневен инструктаж, 

обучение. 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

5.3. при неспазване на 

технологичния режим 

2 1 0,5 3 1,5 1 Да се носят лични 

предпазни средства /ЛПС/ 

Действия и информиране 

съгласно планът за 
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при товаро-разтоварни 

работи (възникване на 

пожар) 

съобразени с т. 5, т.6 от 

Информационния лист за 

безопасност /ИЛБ/ 

Стриктно изпълнение на т.7 

от /ИЛБ/, ежедневен 

инструктаж, обучение 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

5.4. Възникване на авария 

при саботаж или 

терористичен акт 

2 1 0,5 3 1,5 1 Осигурена денонощна 

охрана и видеонаблюдение 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

5.5. Възникване на пожар в 

резултат на мълния 

при нарушена 

мълниезащита  

 

2 1 0,5 3 1,5 1 Изградена мълниезащита, 

периодична проверка, 

профилактика на 

заземяването на обекта 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

5.6 В резултат на авария в 

съседно предприятие 

1 1 0,5 0,2 0,1 1 Периодична комуникация с 

съседни предприятия и 

заинтересовани страни 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

6. От разливане на 

Nasfroth FBM120 от  

2 1 0,5 3 1,5 1 Да се носят лични 

предпазни средства /ЛПС/ 

съобразени с т. 5, т.6 от 

Информационния лист за 

безопасност /ИЛБ/ 

Стриктно изпълнение на т.7 

от /ИЛБ/, както  и 

екологичните изисквания и 

изискванията за безопасно 

съхраняване 

регламинтирани в Работна 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 



 

 

43 

 

инструкция манипулиране, 

съхранение, опаковка, 

предпазване и доставка на 

химични вещества и смеси 

в склад претоварна гара 

6.1 Авария в 

електрическото 

обурудване 

(Възникване на пожар) 

2 1 0,5 3 1,5 1 Периодична проверка на 

електрическото оборудване, 

ежедневен инструктаж, 

обучение. 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

6.2 Възможна авария в 

резултат на 

непозволено ползване 

на 

електронагревателни 

уреди, открит огън или 

от искри при ремонтни 

и заваръчни работи 

(Възникване на пожар) 

2 1 0,5 3 1,5 1 Периодична проверка на 

електрическото оборудване, 

ежедневен инструктаж, 

обучение. 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

6.3 При неспазване на 

технологичния режим 

при товаро-разтоварни 

работи (при разлив и 

възникване на пожар) 

2 1 0,5 3 1,5 1 Да се носят лични 

предпазни средства /ЛПС/ 

съобразени с т. 5, т.6 от 

Информационния лист за 

безопасност /ИЛБ/ 

Стриктно изпълнение на т.7 

от /ИЛБ/, ежедневен 

инструктаж, обучение 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

6.4 Възникване на авария 

при саботаж или 

терористичен акт 

2 1 0,5 3 1,5 1 Осигурена денонощна 

охрана и видеонаблюдение 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 
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6.5 Възникване на пожар в 

резултат на мълния 

при нарушена 

мълниезащита  

 

2 1 0,5 3 1,5 1 Изградена мълниезащита, 

периодична проверка, 

профилактика на 

заземяването на обекта 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 

6.6 В резултат на авария в 

съседно предприятие 

1 1 0,5 0,2 0,1 1 Периодична комуникация с 

съседни предприятия и 

заинтересовани страни 

Действия и информиране 

съгласно планът за 

предотвратяване и 

ликвидиране на аварии 
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3.1.4. Конкретни мерки за намаляване риска от възникване на големи аварии  

1. Идентифициране на аспектите и оценяване на въздействията върху хората, обектите 

и околната среда.  

2. Оценка на риска по здраве и безопасност при работа 

3. Оценка на риска от големи аварии 

4. Поддържане на техническите съоръжения и транспортните средства на такова ниво, 

че рискът от възникване на авария да бъде сведен до минимум.  

5. Разработване и актуализиране на аварийният план на склад за съхранение на  

химични вещества и смеси на Претоварна гара гр.Панагюрище, който да сведе 

последствията от аварията за хората, съоръженията, съседни обекти и околната среда 

до възможно най- ниското ниво. 

6. Съгласно фирмената политика на “АСАРЕЛ - МЕДЕТ” АД предвидените в 

аварийният план технически и материални средства за извършване на мероприятията 

по предотвратяване и спасяване на хората и ликвидиране на авариите се поддържат в 

изправно състояние и в достатъчно количество, а лицата, отговорни за изпълнение на 

мероприятията, са обучени да могат да ги въведат в действие. 

7. Подробно запознаване на персонала с потенциалната опасност от авария в склада. 

Редовно обучение на всички членове на персонала, за адекватни и ефективни действия 

в аварийна ситуация и при ликвидиране на последствията при авария.  

8. Обучение и обмяна на опит. Проиграване на аварийни ситуации на база, на които се 

правят  необходимите заключения, използвайки тази информация за предприемане на 

адекватни коригиращи действия за предотвратяване на настъпване на авария.  

10. Осигуряване на необходимата информация до операторите на съседни обекти и на 

обществеността, относно потенциалните опасности от авария и възможните от нея 

последствия, както и за цялостната система за осигуряване на безопасна работа и 

бързото ликвидиране на последствията от авария.  

11. Периодично преразглеждане на системата с цел качествено, безопасно, 

здравословно и екологично постигане на стабилност. 

 

Реализацията на Инвестиционното предложение няма да доведе до промяна на 

съществуващите опасности от възникване на големи аварии в съоръжението, описани в 

сегашния „Доклад за политика за предотвратяване на големи аварии“ /ДППГА/. 

Голяма авария в склада на практика не е възможно да възникне предвид предприетите 

превантивни и аварийни мерки. Ще се увеличи радиуса от 237,5 м. на 387,5 м.  на 

зоната за аварейно планиране в резултат на пожар поради допълнителното съхранение 

до 400 т. реагент с търговско наименование „Смес на натриев изобутил ксантогенат“. 

Съгласно класификацията на субстанцията в Европейската  агенция по химикали  EC № 

904-290-8, сместа не попада в приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 на ЗООС. 

Визуализация на увеличения радиус на 387,5 м. на зоната за аварейно планиране е 

представена в т. 4 от Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 ЗООС с обхват и 

съдържание съгласно Раздел II на НПГАОВОП – Приложение 4 от искане за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 
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4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 

отрицателно). 

Вида на въздействието на инвестиционното предложение върху компонентите на 

околната среда и човешкото здраве е представено по отделно по компоненти и 

обобщено в табличен вид. 

1.1. Върху въздуха 

По време на СМР - очаква се пряко, краткотрайно, временно, отрицателно въздействие 

обособено на територията на площадката (емисии прах от СМР). Не се очаква 

кумулативен ефект. Основна мярка за редуциране на това въздействие е оросяването за 

редуциране на неорганизирани емисии на прах. 

По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. 

1.2. Върху водите 

По време на СМР - не се очаква въздействие. Не е предвидено въздействие върху 

повърхностни/подземни водни обекти. Не се предвиждат дълбоки изкопи и/или 

ползване на приоритетни вещества при строителната дейност. 

По време на експлоатацията - Не е предвидено въздействие върху 

повърхностни/подземни водни обекти.  

1.3. Върху почвата 

По време на СМР - не се очаква въздействие. Не се предвиждат дълбоки изкопи и/или 

ползване на приоритетни вещества при строителната дейност. 

По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. 

1.4. Върху земните недра 

По време на СМР - не се очаква въздействие. Не се предвиждат дълбоки изкопи и/или 

ползване на приоритетни вещества при строителната дейност. 

По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. 

1.5. Върху ландшафта 

По време на СМР – не се очаква въздействие. 

По време на експлоатацията – не се очаква въздействие. Площадката представляват 

част от характерния за района ландшафт. 
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1.6. Върху минералното разнообразие 

По време на СМР – не се очаква въздействие. 

По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. Инвестиционното предложение 

не е свързано с добив и/или употреба на минерални суровини. 

1.7. Върху биологичното разнообразие 

По време на СМР – не се очаква въздействие. 

По време на експлоатацията - не се очаква въздействие.  

1.8. Върху материалното и културното наследство 

По време на СМР – не се очаква въздействие. 

По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. Инвестиционното предложение 

ще се реализира в рамките на имоти, които са част от урбанизираната територия на гр. 

Панагюрище. Същите не попадат в зони и обекти от материалното и културното 

наследство в района. 

1.9. Върху персонала 

По време на СМР - очаква се пряко, краткотрайно, периодично, отрицателно 

въздействие обособено на територията на площадката. Не се предполага кумулативен 

ефект. Основни мерки представляват спазване правилата за безопасни и здравословни 

условия на труд. 

По време на експлоатацията - очаква се пряко, краткотрайно, периодично, отрицателно 

въздействие обособено на територията на площадката. Не се предполага кумулативен 

ефект. Основни мерки представляват спазване правилата за безопасни и здравословни 

условия на труд. 

1.10. Върху населението 

По време на СМР – - не се очаква въздействие.  

По време на експлоатацията - не се очаква въздействие. 

1.11. От генериране на отпадъци 

По време на СМР - очаква се непряко, периодично, краткотрайно, отрицателно 

въздействие по отношение на образуваните отпадъци. Третирането им е свързано с 

допълнителни разходи за дружеството. Основна мярка за редуциране на въздействието 

е спазване йерархията по управление на отпадъците съгласно ЗУО – приоритетно 

предаване на отпадъците за оползотворяване (при възможност). 
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По време на експлоатацията - очаква се непряко, периодично, дълготрайно, 

отрицателно въздействие по отношение на образуваните отпадъци. Третирането им е 

свързано с допълнителни разходи за дружеството. Основна мярка за редуциране на 

въздействието е спазване йерархията по управление на отпадъците съгласно ЗУО – 

приоритетно предаване на отпадъците за оползотворяване (при възможност). 

1.12. От рискови енергийни източници 

По време на СМР – не се очаква въздействие. 

По време на експлоатацията - не се очаква. Инвестиционното предложение не е 

свързано с подобни източници. 

1.13. Върху материалните активи 

По време на СМР – очаква се пряко, краткотрайно, положително въздействие. 

Инвестиционното предложение е свързано с увеличаване материалните активи на 

дружеството. 

По време на експлоатацията - очаква се пряко, постоянно, дълготрайно, положително 

въздействие. Инвестиционното предложение е свързано с увеличаване материалните 

активи на дружеството. 

1.14. От генетично модифицирани организми 

По време на СМР – не се очаква въздействие. 

По време на експлоатацията - не се очаква. Инвестиционното предложение не е 

свързано с подобни организми. 

1.15. Дискомфорт 

По време на СМР - очаква се пряко, периодично, краткотрайно, отрицателно 

въздействие по отношение емисии на шум в околната среда от строителната дейност. 

Мерките за редуциране на емисиите се свеждат до използване на изправна строителна 

техника. 

По време на експлоатацията – не се очаква въздействие. 

В табличен вид са представени данните, свързани с потенциалните въздействия по 

време на строителството и експлоатацията на обектите, предмет на 

инвестиционното предложение. 
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Таблица №1.  Матрица за оценка на потенциалните въздействия при реализация на инвестиционното предложение 

Въздействие Вероятност на 

поява на 

въздействието1 

Териториален 

обхват на 

въздействието 

Вид на въздействието 

 
Степен 

на 

въздейст

вието3 

Характеристика на въздействието Мерки за 

предотвратяван

е, намаляване 

или 

компенсиране 

на отрицателно 

въздействие 

Положите

лно/ 

отрицате

лно  

Пряко/ 

непряко  

Честота4  Продължи- 

телност5  

Кумулативност  

По време на СМР 

1.1.Върху 

въздуха 

очаква се площадката отрицател

но 

пряко много 

ниска 

временно краткотрайно не се очаква Оросяване 

1.2.Върху 

водите 

Повърхностни 

води - не се 

очаква  

не не не не не не не - 

подземни води 

не се очаква  

не не не не не не не - 

1.3.Върху 

почвата 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.4.Върху 

земните 

недра 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.5.Върху 

ландшафта 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.6. Върху 

минералнот

о 

разнообрази

е 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.7. Върху 

биологично

то 

разнобразие 

Не се очаква 

върху флората 

не не не не не не не - 

Не се очаква 

върху фауната 

не не не не не не не - 

Не се очаква 

върху ЗТ 

не не не не не не не - 
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1.8. Върху 

материално

то и 

културното 

наследство 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.9. Върху 

персонала 

Очаква се площадката на 

ИП 

отрицател

но 

пряко средна временно средно възможна Спазване 

правилата за 

безопасност  

1.10.Върху 

населението 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.11.От 

генериране 

на отпадъци 

очаква се площадката на 

ИП 

отрицател

но 

пряко много 

ниска 

временно краткотрайно не се очаква Предаване на 

фирма 

притежаваща 

съответното 

разрешително за 

типа на отпадъка 

1.12. От 

рискови 

енергийни 

източници 

Не се очаква не не не не не не нe - 

1.13. Върху 

материални

те 

активи 

очаква се дружеството положите

лно 

пряко ниска временно краткотрайно не се очаква - 

1.14. От 

генетично 

модифицир

ани 

организми 

не се очаква не не не не не не не - 

1.15. 

Дискомфор

т 

Очаква се 

/емисии на 

шум/ 

площадката на 

ИП 

отрицател

но 

пряко ниска временно краткотрайно не Използване на 

изправна 

строителна 

механизация и 

ЛПС 

По време на експлоатацията 
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1.1. Върху 

въздуха 

не се очаква не не не не не не не - 

1.2.Върху 

водите 

Повърхностни 

води - не се 

очаква 

не не не не не не не - 

Подземни води 

- не се очаква 

не не не не не не не - 

1.3.Върху 

почвата 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.4.Върху 

земните 

недра 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.5.Върху 

ландшафта 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.6. Върху 

минералнот

о 

разнообрази

е 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.7. Върху 

биологично

то 

разнобразие 

Не се очаква 

върху флората 

не не не не не не не - 

Не се очаква 

върху фауната 

не не не не не не не - 

Не се очаква 

върху ЗТ 

не не не не не не не - 

1.8.Върху 

материално

то и 

културното 

наследство 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.9.Върху 

персонала 

Очаква се площадката на 

ИП 

отрицател

но 

пряко ниска периодично дълготрайно не Спазване 

правилата за 

безопасен труд и 

Авариен план на 

склада 
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1.10.Върху 

населението 

не не не не не не не не - 

1.11.От 

генериране 

на отпадъци 

Очаква се площадката на 

ИП 

отрицател

но 

пряко много 

ниска 

временно дълготрайно Очаква се 

ниска степен 

Предаване на 

фирма 

притежаваща 

съответното 

разрешително за 

типа на отпадъка 

1.12. От 

рискови 

енергийни 

източници 

Не се очаква не не не не не не не - 

1.13. Върху 

Материалн

ите активи 

Очаква се дружеството положите

лно 

пряко средна постоянно дълготрайно не - 

1.14. От 

генетично 

модифицир

ани 

организми 

не се очаква не не не не не не не - 

1.15. 

Дискомфор

т 

не се очаква не не не не не не не - 
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5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато 

население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой 

на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.). 

Всички дейности от инвестиционното предложение ще се извършват на територията на 

площадката. 

Извод, че като следствие от дейността на реконструкцията на 3бр. складови помещения 

няма да се наблюдава завишаване на заболеваемостта или промяна в здравния статус на 

околното население и няма констатирани рискови фактори за населението. 

Очаква се обхватът на въздействието да е в района на площадката и да не се засяга 

населението на гр. Панагюрище. 

Обобщена информация за обхвата на възможните въздействия е отразени в Таблица 

№1.  Матрица за оценка на потенциалните въздействия при реализация на 

инвестиционното предложение 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

Посочените въздействия са пряко свързани с предвидените в инвестиционното 

предложение дейности и мерките за намаляването или предотвратяването им. 

Вероятностите за поява на въздействие са отразени в Таблица №1.  Матрица за оценка 

на потенциалните въздействия при реализация на инвестиционното предложение. 

Описаните въздействия не предполагат комплексност и не са интензивни по своя 

характер. 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието. 

За периода на строителството въздействието ще бъде периодично с продължителност в 

рамките на работното време. 

За периода на експлоатация въздействието ще е постоянно и дълготрайно. 

Не се очакват промени в екологичното състояние на района от реализацията на 

инвестиционното предложение. 

Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието от конкретното инвестиционно предложение са посочени в Таблица №1.  

Матрица за оценка на потенциалните въздействия при реализация на инвестиционното 

предложение. 
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8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения. 

Инвестиционното предложение не предполага комбинирано въздействие със 

съществуващи дейности и/или одобрени инвестиционни предложения. 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

Ефективни редуциране на негативните въздействия е възможно чрез редица 

технологични решения по време на СМР: 

използване на изправна механизация; 

прилагане на мерки за редуциране на неорганизирани емисии. Оросяване по време на 

СМР. 

Всички описани технологични мерки са свързани пряко или косвено с редуциране 

нивата на замърсителите емитирани в компонентите на околната среда. 

10. Трансграничен характер на въздействието. 

При изграждането и експлоатацията на обекта не се очаква въздействие върху 

населението и околната среда на територията на друга държава или държави. 

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 

свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на 

предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и 

човешкото здраве. 

Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да 

прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за 

изпълнението на тези мерки са представени в следващата таблица 2 

Таблица №2. Мерки за намаляване на отрицателното въздействие върху околната 

среда. 

 

№ 

по 

ред  

Мерки  Период/фаза  Резултат на 

изпълнение  

1. СМР да се ограничат само в имота на 

инвеститора  

По време на СМР  Опазване на 

съседните терени от 

замърсяване  

2. Своевременно извозване на 

строителните отпадъци, съгласуване 

на схемите за извозване на отпадъците 

с Община Панагюрище 

По време на СМР  Опазване на почви  

Опазване на 

съседните терени от 

замърсяване  
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Намаляване на 

неорганизирани 

емисии  

3. Спиране на товаро-разтоварни 

дейности на прахообразни материали 

и отпадъци при силен вятър  

По време на СМР  Опазване чистотата 

на атмосферния 

въздух  

4. Оросяване на запрашени повърхности 

и терени  

По време на СМР  Опазване чистотата 

на атмосферния 

въздух  

5. Замяна на камерите за видео 

наблюдение с термовизионни камери 

По време на 

Екплоатация 

Навременно 

откриване на  

пожар 

6. Непрекъснат режим на наблюдение По време на 

Екплоатация 

Непрекъснат 24 

часов контрол на 

съоръжението 

/склада/ за 

съхраняване на 

химични вещества 

и смеси 

7. Подмяна на пожарни кранове По време на 

Екплоатация 

Изпълнение на 

изискванията 

НАРЕДБА № 

8121з-647 от 

1.10.2014 г. за 

правилата и 

нормите за пожарна 

безопасност при 

експлоатация на 

обектите 

 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

До настоящия момент към инвестиционното предложение не е проявен обществен 

интерес. 

 

     


