
Извършена е  проверка  на  „Пашабахче България“ ЕАД, гр. 

Търговище предприятие, извършило класификация  по чл.103, ал.2 от ЗООС  

и подало уведомление  в МОСВ, издадено становище за потвърждение по 

чл.103 , ал.6 от ЗООС, Изх.№УК-186/19.7.2016 г. на уведомление Вх.№УК-

186/6.7.2016 г. и Изх.№УК-212/13.10.2016 г. на актуализирано уведомление 

на оператора, Вх. № УК-54/5.09.2017 г.,  Изх.№УК-54/12.09.2017 г., Изх. № 

УК-4/13.3.2018 г. от МОСВ , Писмо на ИАОС Изх. № ПГА-2556 от 9.09.2021 

г., Вх. № РИОСВ Шумен УИН-404-10 от 10.09.2021 г. за потвърдена 

класификация на предприятие с нисък рисков потенциал с издадено  

потвърждение пълнотата и съответствието на доклада за предотвратяване на 

големи аварии с изискванията на Наредбата, чл.103, ал.9 във връзка с 

изискването на чл. 106, ал.2 от ЗООС, Писмо Изх. № ОА-1704 от 19.09.2018 

г. на  19.05 и 20.05.2022 г., съставен е КП-РБ-27. 

Проверката е във връзка с текущ  контрол, на основание на план за 

контролната дейност на РИОСВ Шумен за 2022  г. и Заповед № РД–

123/31.01.2022 г. на  Министъра на околната среда и водите за създаване на 

комисии за извършване на съвместни проверки на оператори  на 

предприятия и съоръжения, класифицирани с нисък и висок рисков 

потенциал в съответствие с чл. 103, ал.2 от Закона за опазване на околната 

среда /приложение 14  към същата Заповед/  и  Заповед № РД – 

122/31.01.2022 г. на Министъра на околната среда и водите за утвърждаване 

на годишните планове за контролната дейност  през 2022 г. от комисиите 

/Приложение 14 към същата Заповед/. 

Беше констатирано изпълнение на заложените в Доклада за 

предотвратяване на големи аварии конкретни мерки, които операторът е 

предприел, които са съобразени с риска от възникване на големи аварии в 

предприятието. Дадени са четири задължителни за изпълнение 

предписания. 

1. Да се следи стриктно за спазване на  правилата и указанията за 

безопасност на труда, използването на защитни костюми, маски, ръкавици 

и всички други необходими индивидуални средства за защита при 

изпълнение на обслужващите дейности в зоните, за които това е указано и 

задължително /пречиствателна станция за отпадни води и др./ с цел 

повишаване и гарантиране на сигурността на персонала.  

Да не се допуска смесване на производствени и опасни отпадъци с 

потока битови отпадъци в контейнерите тип „Бобър“ 1.1 м3 

                                                                                     Отг. Прокурист 

                                                                                     Срок: постоянен  

2. Да се  преразгледат  документите по чл. 106, ал. 5 /ППГА и СУМБ 

и да се актуализира ДППГА /от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ 

и във връзка с Писмо на ИАОС Изх. № ПГА-2556 от 9.09.2021 г., Вх. № 



РИОСВ Шумен УИН-404-10 от 10.09.2021г. за потвърдена класификация с 

нисък рисков потенциал, както и на основание на  Чл. 11. (1) (Изм. и доп. - 

ДВ, бр. 3 от 2018 г.) на Наредба за предотвратяване на големи аварии с 

опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях. 

                                     Отг. Прокурист 

                                     Срок: един месец след подписване на протокола 

3.Да се  подготви информация за планираните мерки за безопасност и 

начините на поведение  и действие в случай на авария, съгласно чл.116 д от 

ЗООС и се уведоми засегнатата общественост и Община Търговище. Да се 

уведоми РИОСВ Шумен 

       Отг. Прокурист 

       Срок: един месец след подписване на протокола 

4. Във връзка с Чл. 116з от ЗООС да се уведомят съседните 

предприятия за планираните мерки за безопасност и начините на поведение  

и действие в случай на авария: „Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД,  

„Тракия Глас България“ ЕАД, „ЕР Ликид България“ ЕАД гр. Търговище   

във връзка с опасност от възникване на ефект  на „доминото“ поради тяхната 

близост. Да се уведоми РИОСВ Шумен  

                                      Отг. Прокурист 

                                      Срок: един месец след подписване на протокола 

 

 


