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Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС  

(Ново - ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г. изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в 

сила от 12.04.2019 г. доп., бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.)               

  

ДО  

ДИРЕКТОРА НА  

РИОСВ-ПАЗАРДЖИК 
 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
за инвестиционно предложение 

 

от Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище 4500, община Панагюрище, обл. 

Пазарджик, телефон: 0357/ 6 02 10 

 (име, адрес и телефон за контакт) 

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 

 

 

Пълен пощенски адрес: 4500, гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик м. 

„Асарел“ 

Адрес за кореспонденция: 4500, гр. Панагюрище, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик 

м. „Асарел“ 

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  

Изпълнителен директор на фирмата възложител: инж. ДЕЛЧО НИКОЛОВ 

Лице за контакти: инж. Мариела Джиджинкова – Ръководител отдел „Екология“, 

телефон: 0357/ 6 02 10, вътр. 254 

e-mail: ekolog@asarel.com 

 

mailto:ekolog@asarel.com
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УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕШЕВ, 

Уведомяваме Ви, че „Асарел-Медет“ АД има следното инвестиционно предложение: 

Реконструкция на склад за съхранение на химични вещества и смеси 

„Претоварна гара гр. Панагюрище“ 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението: 

В склад Претоварна гара гр. Панагюрище се извършва съхранение на химични 

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

настоящия момент  се използват три /3/ броя закрити, монолитни помещения.  

Складът се експлоатира съгласно извършена класификация по чл. 103,  от 

ЗООС, потвърдена от МОСВ, като предприятие/съоръжение с нисък рисков 

потенциал – Приложение 2 от настоящото уведомление.  

Състои се от шест /6/ бр. складови помещения и има възможност да се увеличи 

неговия капацитет, като се извърши реконструкция на другите три  /3/ бр. складови 

помещения, които до настоящ момент бяха неизползваеми и заключени. 

Целта на инвестиционното предложение е: 

 Извършване на реконструкция  на съществуващи 3 бр. складови помещения и 

привеждане в съответствие с изискванията за съхраняване на химични 

вещества и смеси; 

 Увеличаване на капацитета за съхраняване на химични вещества и смеси. 

 

Реконструкцията предвижда: 

 Строително ремонтни работи на тавани в три помещения; 

 Замяна на прозорците с мрежа, с цел проветряване на помещенията /естествена 

вентилация/; 

  Изграждане на обваловка в едно от помещенията; 

 Замяна на камерите за видео наблюдение с термовизионни камери с цел 

навременно откриване на вероятност от пожар; 

  Подмяна на пожарни кранове; 
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  Ситуация на Склад Претоварна гара, гр. Панагюрище е представена в 

Приложение 3 от настоящото уведомление. 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; 

необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или 

поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост 

от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, 

газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, 

предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: 

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, 

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 настоящото 

уведомление. 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, или 1372,17 кв.м. 

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 
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имат достъп само оторизирани лица, запознати с безопасното съхранение на 

химичните вещества и смеси. Изградена е мълниеносна защита. За локалното 

ограничаване на евентуални разливи в помещенията на склада са осигурени 

необходимите количества сорбент. Районът около склада е с асфалтова настилка. 

Товаро-разтоварните работи на продуктите се извършват с подходящи технически 

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

корозия, температура, влага, съпътстващи манипулирането или съхранението. 

Стриктно се спазват изискванията при съхранение на конкретното вещество или смес, 

съгласно информацията в ИЛБ с цел недопускане замърсяване на компонентите на 

околната среда и спазване на изискванията за безопасност и здраве при работа. При 

съхранението се използват специални палети, контейнери, блокировки и опаковъчни 

щанги. В едно помещение не се допуска съхранението на продукти, които си 

взаимодействат и влошават качеството си, както и такива с несъвместими физични и 

химични свойства.  

Контролира се целостта на опаковката на доставяните продукти, състоянието на 

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

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

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

опасни течности /бетонов и непропусклив/.  

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 

дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, 

необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда 

на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното 

предложение по реда на специален закон: 

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.  
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4. Местоположение: 

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се 

посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или 

правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, 

близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), 

обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на 

културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или 

промяна на съществуваща пътна инфраструктура) 

Склад претоварна гара гр. Панагюрище е в близост до ЖП гара гр. Панагюрище. 

Районът на склада не е разположен в земетръсна зона. Няма опасност от наводнения и 

обледявания. Складът е разположен в близост до жп. линията на град Панагюрище.  

Скица на поземления имот е представена в Приложение 5 от настоящото 

уведомление. 

Инвестиционното предложение не е свързано с нарушаване на територии (няма 

да бъде променяно предназначението и начина на трайно ползване на земите) и не 

засяга ключови елементи на защитените зони, видове, местообитания на видове и 

природни местообитания с консервационна значимост.  

Инвестиционното предложение не засяга и не е в границите на защитени 

територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии /ЗЗТ/ и защитени 

зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/. Площадката се намира 

в близост до 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.  

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано изцяло на територията на 

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

Реализирането на инвестиционното предложение не налага нарушаване на нови 

територии (имоти). Не се очаква нарушаване на ландшафта на прилежащи в близост 

земи и терени.  
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5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията: 

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – 

чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или 

ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, 

съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови) 

По време на реализацията на инвестиционното предложение: 

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

минерална вода; 

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

на площадката; 

- За строителни нужди – ще бъде осигурена от битовото водоснабдяване на склада; 

Пясък – строителен материал чрез доставка. 

 

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. 

приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с 

води: 

По време на реконструкцията и по време на експлоатацията не се очаква да 

бъдат емитирани приоритетни и/или опасни вещества при които се осъществява или е 

възможен контакт с води. Складовите помещения са закрити и нямат инсталирана ВиК, 

при което контакта с води е невъзможен. 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 

Не се очакват общи емисии на вредни вещества във въздуха 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното 

третиране: 

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/ 
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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/  

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/ 

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 

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. 
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9. Отпадъчни води: 

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, 

промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им 

(пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в 

канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и 

др.) 

При реализация на инвестиционното предложение ще се образуват: 

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

които ще бъдат зауствани в канализационна мрежа на община Панагюрище. 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката 

на предприятието/съоръжението:(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя 

информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични 

в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за 

предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях) 

На площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение, ще се 

увеличи количеството на веществата, съхранявани съгласно класификацията по чл.103 

от ЗООС, а именно попадащите в раздел „Е“ – опасности за околната среда в част 1 на 

Приложение 3 от ЗООС. 
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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 

технологичното 

съоръжение 

_(съоръжения) 

(в тонове) 

 

 

Налично 

количество 

(в тонове)   

Количество след 

реконструкцията 

(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 

очите, категория 

2; Н319 

Специфична 

токсичност STOT 

SE 3;Н335 

Съгласно 

класификацият

а на 

субстанция та в 

Европейската  

агенция по 

химикали  EC 

№ 904-290-8, 

сместа не 

попада в 

приложение № 

3 към чл.  

103, ал. 1 

ЗООС  

 

 

 

 

 

 

 

820 

 

 

 

 

 

 

 

400 

 

 

 

 

 

 

 

400 
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Натриев изобутил 

ксантогенат 

25306-75-6 246-805-2 Запалимо; Н228 

категория 1 

Остра 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 

категория 2 

Е2 

 

820 300 300 
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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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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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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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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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І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, 

по реда на глава шеста ЗООС.  

Прилагам: 

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет 

страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване 

или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС –

Приложение 1 от настоящото уведомление. 

2. Писмо на МОСВ, изх №26-00-336/16.02.2016 г. относно класификация по чл. 103,  

от ЗООС, за предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал – Приложение 2 от 

настоящото уведомление. 

3. Ситуация на инвестиционното предложение. – Приложение 3 от настоящото 

уведомление. 

4. Подробен устройствен план /ПУП/ претоварна гара – Приложение 4 от 

настоящото уведомление. 

5. Скица на поземлен имот № 15-5454-07.01.2016 г. – Приложение 5 от настоящото 

уведомление. 

6. Актуализирана класификация по чл. 103 ал.1 от ЗООС; -  Приложение 6 от 

настоящото уведомление. 

7. Доклад по чл. 7 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества и ограничаване на последствията от тях и чл.106 ал.5 т.1 от ЗООС. -  

Приложение 7 от настоящото уведомление. 

8.  Електронен носител – 1 бр.  

7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в 

електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 

8.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната 

услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. 

9.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез 

лицензиран пощенски оператор. 

 

Дата: ........................................................      Уведомител:……………………….   

                                                                                                    (подпис) 


