
На 21.05 и 22.05.2020 г. беше извършена проверка по  условията  в 

Разрешително  за изграждане и експлоатация №01/2004 г. и Решение № 01-

2/2009г., Решение №03-01/2013 г.  на “Тракия Глас България” ЕАД, гр. 

Търговище, Решение №04-01/ 8.04.2015 г.  на “Тракия Глас България” ЕАД, 

гр. Търговище,  проверка на изпълнението на мерките, предвидени в ДБ и 

уведомление по чл.5, ал.2 от ЗООС  на  оператор „Тракия глас България” 

ЕАД, гр. Търговище,  със становище за потвърждение по чл.103 , ал.6 от 

ЗООС , Изх.№УК-163/15.6.2016 г. на уведомление и Изх.№УК-3/7.02.2017г., 

Изх.№УК-37/17.09.2018г.,  на актуализирано уведомление на оператора 

«Тракия глас България» ЕАД, като предприятие с висок рисков потенциал  

като  констатациите за извършения контрол  са отразени в КП РБ -17   от 

21.05 и 22.05.2020 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 Доклада за 

безопасност 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.След утвърждаване на актуализирания доклад за безопасност на 

дружеството да бъде     актуализирана и  разпространена информация за 

планираните мерки за безопасност и начините за поведение и действие, 

съгласно изискванията на чл.116 а, от ЗООС, до засегнатата общественост, 

както и  Община Търговище. Да се уведоми писмено РИОСВ Шумен    

                Срок: един месец след утвърждаване на актуализирания 

доклад за безопасност /ДБ/ 

2.След утвърждаване на актуализирания доклад за безопасност на 

дружеството да бъде     актуализирана и  представена информация по ал.5 от 

чл.18 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества 



и за ограничаване на последствията от тях /ДВ.бр.5 от 19.01.2016г., изм.и 

доп./ на Община Търговище. Да бъде уведомена писмено РИОСВ Шумен. 

                Срок: един месец след утвърждаване на актуализирания 

доклад за безопасност /ДБ/. 

                                         


