
На 19.05.2020 г. е извършена проверка на изпълнение на мерките, 

предвидени в Доклада за безопасност на „Караш инвест” ООД гр. Габрово, 

площадка гр .Смядово, във връзка с класификацията му, като предприятие с 

висок рисков потенциал.  

Проверката е 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/. 

Извършена бе проверка проверка  на мерките предвидени  в 

актуализиран доклад за безопасност по чл.116 ж, ал.4, предложение първо 

във връзка с чл.116, ал.1, т.1 от ЗООС - №58-А5/2018 г. на  „Караш инвест” 

ООД  гр. Смядово, във връзка с класификацията му като предприятие с 

висок рисков потенциал, потвърждение по чл.103, ал.6 от ЗООС на 

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

инвест” ООД  гр. Смядово, като предприятие с висок рисков потенциал, Изх. 

№УК-32/26.10.2017 г., актуално уведомление за класификация на 

предприятието/съоръжението, подадено  съгласно чл. 103, ал. 5 от ЗООС с 

Вх. № УК-8 от 6.2.2019 г. в МОСВ гр. София. с  Изх. № УК-8/11.02.2019   и 

изпратено потвърждение по чл.103, ал.6 от ЗООС на извършената 

класификация, Вх. № в РИОСВ Шумен ОА-509 от 11.02.2019 г., като  

констатациите за извършения контрол  са отразени в КП.  

Беше констатирано изпълнение на заложените в ДБ 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. 

Няма дадени предписания. 

 


