ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗООС
В Складова база „АСИКО” ООД” е извършена класификация на дейността на
предприятието съгласно изискванията на чл. 103 от ЗООС.

Във връзка с изискването на чл. 116д, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и
изискванията на чл. 20, ал. 2 и чл. 21, ал. 2 от Наредбата за предотвратяване на
големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, „Складова
база „АСИКО”, с. Драговищица, община Костинброд предоставя следната
информация:
➢ Складова база на „АСИКО” ООД е ситуирана в с. Драговищица, Община
Костинброд, Софийска област;
➢ Предприятието има потвърдена класификацията като Предприятие с нисък
рисков потенциал-ПНРП, с писмо на МОСВ техен изх. № УК-7/16.02.2018г.
➢ Пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на
големи аварии (ДППГА) на предприятие с нисък рисков потенциал е потвърдено
от РИОСВ София с писмо техен изх. № 3917/27.06.2018г. на Директора на РИОСВСофия, към което е приложено Потвърждение № РД-16/27.06.2018г., за
потвърждаване на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии
на складова база „АСИКО” ООД, с. Драговищица, община Костинброд.
На територията на складовата база се извършват дейности по съхранение на
пиротехнически изделия в сграда, състояща се от три складови помещения /находяща
се в парцел ПИ 338120/, съгласно Разрешение, издадено на „АСИКО” ООД от МВР-ГДНП
№ 20150126934/22.06.2015г.
Трите складови помещения са разположени на една линия, в източната част на
парцела.
Движението на пиротехническите средства, взривните вещества и оръжията от и в
обекта се контролира и документира, съгласно изискванията на Закона за оръжията,
боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Обн. ДВ. бр.73/ 17
Септември 2010г.) и подзаконовите нормативни актове.
Складовете разполагат с пожарогасители, хидранти, заземителна уредба за защита
на помещенията при гръмотевични бури.
Осигуряване на спазването на условията за съвместимост и натовареност на
помещенията се постигна чрез планиране и организиране на процесите по доставка и
складиране.
Информация за наличните в предприятието опасни вещества от Приложение № 3
към ЗООС и кратко описание на основните им опасни свойства, съгласно раздел III, т.
6 от Приложение № 2, съответно раздел V.

Химични вещества и смеси с
категории
за физични опасности
(Раздел „Р”)

Количества

Категория „Р1а”, подклас 1.1, 1.2, 1.3,
Пиротехнически състави в изделия
Категория „Р1б”, подклас 1.4, Пиротехнически
състави в изделия

Под праговото количество за предприятие с висок
рисков потенциал
Под праговото количество за предприятие с висок
рисков потенциал

Мерките и средствата за предупреждение, алармиране и информиране са подробно
разгледани в Аварийния план на предприятието.
Информация за начина на предупреждаване и действията, които засегнатото
население трябва да предприеме в случай на голяма авария ще бъде публикувана на
сайта на “АСИКО” ООД:
http://www.assiko.com
Конкретна информация за обстоятелствата по възникване на авария, за опасните
вещества, генерирани в следствие на аварията и за предприетите действия за
ограничаване и ликвидиране на последствията се предава на дежурния в Оперативния
център към РС „ПБЗН“ гр. Костинброд.
Последният уведомява по установения ред структурите на ОД „ПБЗН“, които
информират населението за действията, които следва да се предприемат и
организират технически изпълнението на предвидените за конкретната ситуация
мероприятия. Допълнителна информация за правилата на поведение и действие при
бедствия, аварии и катастрофи може да намерите на сайта на Община Костинброд:
http://kostinbrod.bg/
Телефони за връзка:
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112;
Община Костинброд – 0721/ 68 701;
Кмет с. Драговищица - 07118/22-25
РИОСВ – София - 02/856 51 52
РС „Пожарна безопасност и защита на населението“:0721/2-52-58.

