ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗООС
В „Складова база „ДЕСПРЕД”, кв. Долно Езерово, гр.Бургас” 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 Наредбата за
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях,
„Складова база „ДЕСПРЕД”, кв. Долно Езерово, гр.Бургас” предоставя следната информация:
Ø Складова база „ДЕСПРЕД” е ситуирана в кв. Долно Езерово, гр.Бургас, община Бургас,
Бургаска област;
Ø Предприятието има потвърдена класификацията като Предприятие с нисък рисков потенциалПНРП, с писмо на МОСВ техен изх. № УК-228/08.12.2016г.
Ø Пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии
(ДППГА) на предприятие с нисък рисков потенциал е предоставено от РИОСВ Бургас с писмо
техен изх. № АВ-779 (8)/21.02.2017 на Директора на РИОСВ-Бургас, към което е приложено
Потвърждение № РД-15/21.02.2017г., за потвърждаване на Доклада за политиката за
предотвратяване на големи аварии на складова база „ДЕСПРЕД”, кв. Долно Езерово, гр.
Бургас.
Предприятието притежава един лицензиран склад за временно съхранение на огнестрелни
оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.
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”)
Категория
„Р1а”,
подклас
1.1,
Експлозивни вещества и смеси в изделия
Категория
„Р1б”,
подклас
1.4,
Пиротехнически състави в изделия

Количества
В границите на количеството за предприятие с
нисък рисков потенциал
В границите на количеството за предприятие с
нисък рисков потенциал

Информация за начина на предупреждаване и действията, които засегнатото население трябва да
предприеме в случай на голяма авария ще бъде публикувана на сайта на “ДЕСПРЕД” АД:
http://despred.com/blog/location/burgas/
Допълнителна информация за правилата за поведение и действие при бедствия, аварии и
катастрофи може да намерите на сайта на Община Бургас: http://www.burgas.bg/bg/info/
Телефони за връзка:
Единен европейски номер за спешни повиквания: 112;
Община Бургас – Дежурен денонощен център: 056/841 560;
РИОСВ – Бургас - 056/813 205
РС „Пожарна безопасност и защита на населението“: 056/856 321
кмета на Кметство Долно Езерово - 056 580 203.

