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„Агрофарм“ ООД град Пазарджик, ул.“Царица Йоана“ №6Е
предоставя тази информация за жителите на град Пазарджик, както
и на всички заинтересовани.
Информацията е във връзка с изискването на чл.116Д, ал.1 от
Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, в който е транспонирана Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
от 04.07.2012 година, относно контрола на опасностите от големи
аварии, които включват опасни вещества /Директива Севезо ІІІ/.
Дружеството „Агрофарм“ ООД град Пазарджик е оператор на
обект състоящ се от:
1.
Административна сграда;
2.
Цех за преопаковане на продукти за растителна защита /ПРЗ/;
3.
Складове и битова сграда
и се намира на ул.“Царица Йоана“ №6Е в кв.511 УПИ ХХІV, ХХV и
ХХVІ – търговия и услуги град Пазарджик – в индустриалната зона на
града.
Предмет на дейност: Фирмата е регистрирана на българския
пазар 1991 година в град Пазарджик. Основната й дейност е внос,
преопаковане на ПРЗ, съхранение и търговия с тях към отрасъл Селско
стопанство. Базата е в експлоатация от 2003 година. Обектът е класифициран като предприятие с нисък рисков потенциал.
Местоположение: Фирма „Агрофарм“ ООД е разположена
югоизточно от град Пазарджик, на южния бряг на река Марица, на около
300 метра от ж.п. гара Пазарджик и квартал Главиница, източно на 1 км
от село Мокрище. Югоизточно по посока на преобладаващите ветрове се
намира село Синитево, а източно на 7 км – село Огняново.
Възможни аварии, идентифицирани на обект
„Агрофарм“ ООД:
1.
Разлив/разсипване на продукти за растителна защита;
2.
Възникване на пожар на територията на обекта;
3.
Пожар в съседни обекти.

При нормална експлоатация на съоръженията, в обекта не
съществува възможност за големи аварии.
Приложени и планирани мерки за безопасна експлоатация:
Разработени са комплекс от организационни и технически решения,
обединени в Система за управление на дейностите за предот-вратяване
на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията
от тях. Също така е изработена Система за управление на мерките за
безопасност /СУМБ/ и Авариен план като част от нея при:
–
складиране;
–
съхранение;
–
преопаковане.
Мерки за предупреждение, алармиране и информиране в
случай на авария:
При невъзможност аварията да се овладее, се обявява евакуация и
отцепване на зоната на особено внимание /радиус 200 метра/.
Действията се провеждат съгласно разработения Авариен план и
Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии, предадени
на компетентните национални и местни институции.
При необходимост от подробности, съдържащи се в тях, използвайте данните за контакт към тази информация.
За контакти:
E-mail: agrofarmpz@abv.bg
тел. 034 44 59 92 /от 8.00 до 17.00 часа в работни дни/
При обявена аварийна ситуация:
1.

Напуснете зоната за особено внимание по ул.“Царица Йоанна“;

2.

Следвайте указанията на аварийно-спасителните екипи и

компетентните органи.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Снимка на Зоната на особено внимание.

Зона за особено внимание

