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Д О К Л А Д 

за извършена комплексна проверка 

на „Булгнайс“ ООД 

 
На основание Заповед № 44/21.07.2016 г. на Директора на РИОСВ-Хасково и в изпълнение 

на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2016 г., на 22.07.2016 г. е 
извършена планова комплексна проверка по документи, както и теренен оглед на кариера за добив 
на гнайс за настилки и облицовки в концесия „Нурмус” /80400 кв.м./, землище на с. Кобилино и с. 
Черни рид, общ. Ивайловград, както и текущ контрол по изпълнението на условията по Решение № 
ХА-62 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 „Кариера за добив на гнайс за настилки и облицовки в концесия „Нурмус, с 

възложител „Булгнайс“ ООД. 

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 
В концесия „Нурмус“ се извършват добивни дейности, които се извършват съгласно 

Годишен работен проект съгласуван от МЕ на 01.12.2015 г. Добивните работи се извършват на 
стъпала по цялата дължина на фронта, като са обособени отделни забои. Съгласно Генералния 
работен проект е започнала поетапна рекултивация в първия етап – минно-технологичен, 
ландшафтните нарушения се запълват с отделен материал от добива, а билогичната 
рекултивация следва да се извърши след приключване на добивните дейности.  

Няма данни за използване на взрив през размножителния период на птиците, няма следи 
от пряко унищожаване на видове с предмет на опазване, не бе установено изхвърляне на 
отпадъци и разливи на гориво и увреждане на съседни терени. 

При проверката 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.  

 


