
На   28.05. и 29.05.2020 г.   беше извършена проверка на изпълнение на  

мерките в Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии 

(ДППГА), на  „Пашабахче България” ЕАД гр. Търговище, като предприятие, 

извършило класификация  по чл.103, ал.2 от ЗООС - актуално уведомление 

за класификация вх.№ УК-4/23.02.2018 година от „Пашабахче България” 

ЕАД гр. Търговище в МОСВ гр. София. и утвърдена с потвърждение по 

чл.103, ал.6 – Изх. № УК-4/13.3.2018 г. от МОСВ . 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 19.09.2018г., като  

констатациите за извършения контрол  са отразени в КП- СС-012   от 28.05 

и 29.05.2020 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/. 

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 е следното предписание: 

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.  

                                                                                Срок: постоянен  

 

 

 


