
На 7.10.2020 г. беше извършен контрол на изпълнението на мерките, които е 

предприело предприятието с оператор „Ново стъкло ” ЕАД, гр. Нови пазар  с предмет на 

дейност:  производство на домакинско стъкло,  становище потвърждение по чл.103 ,ал.6 

от ЗООС на извършената класификация по чл.103, ал.2 на ЗООС от оператора „Ново 

стъкло ” ЕАД , като предприятие с нисък рисков потенциал, Изх. № УК-51 от 29.11.2017 

г., и  становище за потвърждаване на ДППГА по чл. 106, ал. 2 от  ЗООС - Изх. № 114 от 

30.03.2018г. 

Констатациите от проверката са отразени в Констативен протокол РБ - 83   от 

21.10.2020 г. 

 Проверката беше извършена във връзка с текущ контрол, на основание на план 

за контролната дейност на РИОСВ Шумен за 2020 г. и Заповед № РД–97/30.01.2020 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 15 към същата Заповед/ и Заповед № РД – 95/30.01.2020 г. на 

Министъра на околната среда и водите за утвърждаване на годишните планове за 

контролната дейност през 2020 г. от комисиите /Приложение 15 към същата Заповед/. 

При изпълнение на всички дейности на площадката на „Ново стъкло“ ЕАД, гр. 

Нови пазар се прилага политика за предотвратяване на големи аварии с цел опазване на 

живота и здравето на работниците, предотвратяване на замърсяването и увреждането на 

околната среда, обезпечаване на надеждна експлоатация на съоръженията и недопускане 

на големи индустриални аварии.  

Беше констатирано изпълнение на заложените в ДППГА конкретни мерки, които 

операторът е предприел с цел намаляване на риска от възникване на големи аварии, 

които са съобразени с риска от възникване на големи аварии в предприятието. 

  

Дадени са следните  предписания :                                                                                                 

 

1. Да се представи в РИОСВ Шумен  доказателствен материал в РИОСВ Шумен 

за изпълнение на всички заложени обучения в план за обученията през 2020 

год.  

Отг. Изпълнителен директор 

                                                                              Срок: 30.12.2020 г. 

2.  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  с 

цел повишаване и гарантиране на сигурността на персонала . 

Отг. Изпълнителен директор 

                                                                              Срок: постоянен 

3. Да се представи в  ИАОС гр.София допълнителна информация във връзка с 

двуантимонов триоксид  по  актуализирано уведомление за класификация по 

чл.103, ал.2 от ЗООС, Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества и ограничаване на последствията от тях, посл.изм. ДВ бр.67 от 

23.8.2019г., и се  представи  информация в РИОСВ Шумен. 

Отг. Изпълнителен директор 

Срок: една седмица от 

подписване на констативния 

протокол 

Предписание №3 е изпълнено. 


