
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

 Министерство  на  околната  среда  и  водите  
 Р Е Г И О Н АЛ Н А И Н С П Е К Ц И Я  -  Х АС К О В О  

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14    Директор: (+359 38) 66 46 08 
 www.haskovo.riosv.com      Факс: (+359 38) 60 16 11 

  e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg     Телефони: (+359 38) 60 16 14, 60 16 24 

  
 
Утвърдил: 
 

инж. Димитър Илиев  
Директор на Регионална инспекция  
по околната среда и водите гр. Хасково 
 

Д О К Л А Д 

за извършена комплексна проверка 

на „Марин Батуров“ ЕООД, гр. София 

 
На основание Заповед № 71/27.09.2016 г. на Директора на РИОСВ-Хасково и в изпълнение 

на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2016 г., на 28.09.2016 г. е 
извършена планова комплексна проверка по документи, както и теренен оглед на разширение на 
действаща кариера за добив на полезни изкопаеми – скално-облицовъчни материали в находище 
„Казармата” в имоти с №000117 и №000118, землище с. Черни рид, общ. Ивайловград, общ. 
Ивайловград, обл. Хасково”, както и текущ контрол по изпълнението на условията по Решение № 
ХА – 38 ПР/2010 г. на РИОСВ-Хасково. 

I. Цел на проверката: 
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на 

обекта за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната 
среда. 

II. Проверени инсталации и дейности: 
Обект „Разширение на действаща кариера за добив на полезни изкопаеми – скално-

облицовъчни материали в находище „Казармата” 

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 

При проверката се констатира, че кариерата е в процес на разработване, като 
разработените участъци са поетапно технически рекултивирани с иззети материали. 

Не е установено по време на проверката да има навлизане на машини, изхвърляне на 
отпадъци, разливи на горивно смазочни материали и преки или косвено увреждане на съседни 
терени извън усвояваните площи. 

Не са извършвани дейности по взривяване в размножителния период на видове животни 
приоритетни за опазване в ЗЗ „Родопи Източни“. 

Възложителят спазва нормативните изисквания свързани с  с опазване на земните недра, 
околната среда, водите, човешкото здраве, защитени със закон територии и обекти, правата върху 
земите от държавния горски фонд, земеделски земи, културни и исторически паметници при 
експлоатацията на находището. 

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:  

Няма предписания 

V. Съответствие, последващ контрол: 

По време на извършената проверка на обекта не са констатирани нарушения касаещи 
екологичното законодателство.  

 
 


