
На 19.09 и 20.09.2018 г., е извършена проверка на изпълнение на  мерките в 

Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии ( ДППГА), Изх.№150 от 

27.8.2018 г., Вх.№1940 от 30.8.2018 г., и уведомление по чл.5, ал.2 от ЗООС  на  оператор 

„Пашабахче България“ ЕАД гр. Търговище, съгласно  Заповед № РД–849/21.12.2017 г. 

на  Министъра на околната среда и водите за сформиране 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 – 7/5.01.2018 г. 

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

контролната дейност  през 2018  г. от комисиите /Приложение 15 към същата Заповед. 

Извършено е преобразуване на „Тракия глас България“ ЕАД, гр.Търговище на 

30.12.2015г., чрез отделяне с учредяване по смисъла на чл.262 в от Търговския закон, на 

две новоучредени дружества „Пашабахче България“ ЕАД и „Шишеджам Аутомотив 

България“ ЕАД, които се явяват правоприемници на обособени дейности . Вследствие 

на преобразуването и подадени актуализирани уведомления за класификация по чл.103, 

ал.2 от Закона за опазване на околната среда и съответно извършено потвърждаване по 

чл.103, ал.6 от ЗООС „Тракия глас България“ ЕАД, гр. Търговище и „Пашебахче 

България“ ЕАД, гр. Търговище са класифицирани, като предприятия с висок  рисков 

потенциал/впоследствие „Пашебахче България“ ЕАД, гр. Търговище с нисък рисков 

потенциал/ , „Шишеджам Аутомотив България“ ЕАД, гр. Търговище, като предприятие 

с нисък рисков потенциал.  

Ръководството на предприятието периодично преразглежда и/или актуализира 

своята ППГА /Политика за предотвратяване на големи аварии/и всички елементи на 

прилагащата я СУМБ за да се увери в това, че са предприети всички мерки за 

предотвратяване на големи аварии и за ограничаване и ликвидиране на техните 

последствия, както и че нормативните и вътрешни изисквания в тази област се спазват 

на всяко едно ниво в предприятието. 

С писмо Изх.№УК-4 от 13.3.2018г., Вх.№1484 от 15.03.2018г. в РИОСВ е 

получено писмо, потвърждение по чл.103, ал.6 от ЗООС /посл. изм. ДВ бр.12/3.2.2017г., 

съгласно което предприятието се класифицира, като предприятие с нисък рисков 

потенциал. 

Актуализацията на уведомлението е подадена във връзка с промяна в 

количеството на опасните вещества, в т.ч. отпадъци, попадащи в обхвата на Приложение 

3 на ЗООС. 

Дадени са четири задължителни за изпълнение предписания. 
 


