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Д О К Л А Д 

за извършена комплексна проверка 

на „Динел“ ЕООД, гр. София 

 
На основание Заповед № 72/27.09.2016 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 кариера за добив 
на скалнооблицовъчни  материали – гнайси и амфиболити във връзка с получена концесия за 
експлоатация на находище „Железино“, в землището на село Нова ливада, кметство Железино, 
община Ивайловград, област Хасково, както и текущ контрол по изпълнението на условията по 
Решение № ХА – 5 ПР/2013 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 „Доразработване на кариера за добив на скалнооблицовъчни  материали – гнайси и 

амфиболити във връзка с получена концесия за експлоатация на находище „Железино” 

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 
При проверката се констатира, че кариерата е в процес на разработване. В най-западната 

част на кариерното гнездо е започнала поетапна техническа рекултивация при която земните маси 
иззети от разработващата се кариера се използват за запълване на участъците от които е иззет 
материала. 

В момента на проверката добивът се извършва на ръка в площта няма машини, не са 
установени разливи на масла и др. продукти. Не е установено пряко или косвено увреждане на 
съседни терени.    

Не се констатираха нарушения, които по пряк или косвен начин биха увредили околната 
среда извън площта на кариерата, водите, човешкото здраве или други защитени обекти.   

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.  

 
 


