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ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ-СМОЛЯН 
период  01.03-31.03.2010г. 

 
Брой 
проверени 
обекти 
 

Брой дадени 
предписания 

Брой 
съставени 
актове 

Брой издадени 
наказателни 
постановления 

 

Брой наложени санкции с 
НП по чл. 69 от ЗООС  
(от РИОСВ и МОСВ) 

Постъпили суми от санкции в лв. 
/Сумата, постъпила в РИОСВ от санкции 
през отчетния период, включително от  
текущи санкции наложени в предходни 
периоди/ 

Брой 
издадени заповеди 
за спиране на 
дейности 

   бр.  лв.    
134 56 - 1 бр. - чл. 

166, т.3 
от ЗООС 

2000 лв. - 462  лв. - 

 
134 обекта провериха експертите от РИОСВ – Смолян през месец март.  През месеца е засилен контрола по недопускане на 

нерегламентирани замърсявания с отпадъци по населени места. Извършени са 32 проверки. Поради констатирани нерегламентирани сметища в община 
Ардино е проведена среща  с кмета във връзка с завишаване на контрола и почистване на замърсените площи.   
Съвместно с представители на други институции започнаха комплексни проверки на речни корита в област Смолян по график съгласно Заповед на 
областния управител на област Смолян – р. Върбица, р. Малка и  р. Голяма, общ. Златоград; р. Неделинска, общ. Неделино; р. Малка Арда и  р. 
Давидковска, общ. Баните; р. Доспатска, реката на с. Змейца и р. Барутинска,     общ. Доспат; р. Боринска, общ. Борино; р. Въча, р. Триградска и  р. 
Девинска, общ. Девин;   р. Чепеларска, р. Забърдовска и р. Стойченска, общ. Чепеларе.  

През месеца са извършени и  11 проверки на бензиностанции, 3 на горивни източници и 8 на обекти работещи с ЛОС. Извършва се мониторинг 
на отпадни води, емитирани във водоприемници, съгласно Заповед РД-869/19.12.2009г. 
През март е засилен и контрола по опазването и устойчиво стопанисване на защитените територии. Извършени са 3 проверки на резервати и 7 
проверки на други категории защитени територии. 

След подаден сигнал за замърсяване на река Маданска е извършена проверка на  „Горубсо-Мадан”АД. Консатирано е, че причината е 
изпомпването на непречистени руднични води от рудник „Крушев дол” в следствие на непочистени своевременно пречиствателни съоръжения – 
подземни утайници. При проверката са взети проби и на база получените резултати ще бъде изчислен размера на санкцията, която ще наложи РИОСВ - 
Смолян. Не е констатирана умряла риба. На „Горубсо Мадан”АД е дадено предписание за почистване на утайниците. Повторна проверка на РИОСВ – 
Смолян показва, че се работи по изпълнението на даденото предписание. 

 
 
 
 



Проверени обекти по компоненти и фактори 
Въздух: ЕТ „Ела-Емил Хаджиев” гр. Смолян; „Шанси” ЕООД – гр. Ардино-бензиностанция; „Петрол 8304”- бензиностанция и автомивка – гр. Ардино; 
ЕТ „АПАЗ – Станимир Ананиев”- сервиз и автомивка – гр. Ардино; „Солак МС” ЕООД – бензиностанция и автомивка , гр. Ардино; „Арда газ” ООД – 
бензиностанция гр. Ардино; ЕТ „Торай” – бензиностанция с.Бял извор; ЕТ „Симона транс” – бензиностанция с. Бял извор; ТПК ”Мебел” – гр. Смолян; 
„Гамакабел” АД – гр. Смолян; ЕТ „Васил Паров – Парис” гр. Смолян; „Ваджо комерс” ООД – гр. Смолян; „А.Н.Н.-2” ООД – гр. Смолян; ЕТ „Харт – 
Юлия Красимирова” – гр. Смолян; Инсталация за преработка на неметални отпадъци, с.Средногорци   „Екоенергия 2008” ООД; МБАЛ „Д-р Братан 
Шукеров” АД – гр. Смолян; „Леон-М” ЕООД, „Киби Ексим” ООД и „Лукойл България” ЕООД – с. Сатовча, общ. Сатовча; „ВИК Систем” ЕООД с. 
Кочан, общ. Сатовча; „Маусс” ЕООД с. Змейца, общ. Доспат;  
Води: Извършени са комплексни проверки на речни корита в област Смолян по график, съгласно Заповед ОК-03-02-179/24.02.2010г. на областния 
управител на област Смолян – р. Върбица, р. Малка и  р. Голяма, общ. Златоград; р. Неделинска, общ. Неделино; р. Малка Арда и  р. Давидковска,  
общ. Баните; р. Доспатска, реката на с. Змейца и р. Барутинска, общ. Доспат; р. Боринска, общ. Борино; р. Въча, р. Триградска и  р. Девинска,          
общ. Девин;   р. Чепеларска, р. Забърдовска и р. Стойченска, общ. Чепеларе; р.Черна; р.Арда; р.Киселчовска, р. Бяла; Канализация гр.Девин, „Драма” 
ЕООД -  ТМСИ „Настан”; „Хидро Девин” АД – ТМСИ „Забрал”; „Алпине Бау ГМБХ” – клон България ООД – ТМСИ „Забрал”; ТПК „Михалково” – 
с.Михалково; „Солак МС” ЕООД – бензиностанция и автомивка , грАрдино;  ЕТ „Искра – Сезгин Халилов” –автомивка гр.Ардино; ЕТ „Алада- 
М.Банъшък” –  МПП с.Бял извор; ЕТ „АПАЗ – Станимир Ананиев”- сервиз и автомивка – гр.Ардино; „Петрол 8304”- бензиностанция и автомивка – 
гр.Ардино; „Анмар” ООД – с.Падина – МПП; СД „Салик – В.А. и сие” с.Жълтуша – МПП; „Горубсо-Мадан” АД – хвостохранилище „Рудозем-2” и 
рудник „Крушев дол”; „Лъки Инвест ЛОФ” ЕООД и „Лъки Инвест Джурково” ЕООД - гр. Лъки; „ИВ Комет” ООД и канализация гр. Чепеларе – гр. 
Чепеларе; ГПСОВ-Рудозем, гр. Рудозем; „Аймекс” ООД; ГПСОВ-Мадан и „Мода Шпорт” ЕООД - гр. Мадан; ГПСОВ-Смолян, гр. Смолян; 
„Прогресстрой” ЕООД; „ТМСИ „ЕООД; Канализация гр. Лъки;  
ЗТ и Биоразнообразие:  Поддържан резерват „Момчиловски дол” и  ЗМ „Хубча” -  ДГС „Пампорово”; ПЗ „Градище” -  ДГС „Славейно” и           
ДГС „Смолян”; Извършена проверка по сигнал за отглеждане на диви животни в хотелски комплекс; Контрол по разрешително на МОСВ за 
преместване на щъркелово гнездо в с. Борино; Проверки на резерват „Кастракли” и и ЗМ „Борино”;   ПЗ „Смолянски езера”; ПЗ „Невястата”; ЗМ 
„Соскучански дол”; Резерват „Сосковчето”; Проверка по сигнал за умрял вълк – неоснователна;  
Отпадъци: „Норд Холдинг” АД гр. Смолян; с. Средец, с. Изгрев и гр. Неделино, общ. Неделино; с. Хвойна, с. Малево, с. Орехово и с. Павелско,        
общ. Чепеларе; с. Лясково, с. Михалково и с. Селча, общ. Девин;  гр. Смолян, ул.”П.Р.Славейков „ №23; МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД – гр.Смолян; 
„Къртичев трейд” ЕООД – гр.Смолян; „Бисер” ЕООД – гр. Смолян; „Искилиев” ООД – гр.Смолян; Общинско депо в ликвидация  – гр.Златоград, 
местност „Пресаника”; Склад за пестициди – с. Търън; с.Долен-общ.Златоград; с.Старцево – общ.Златоград; „Ростер” ООД – площадка гр.Смолян; 
„Норд холдинг” АД – площадка гр.Смолян; Инсталация за преработка на неметални отпадъци, с.Средногорци   „Екоенергия 2008” ООД; с.Бял извор- 
общ.Ардино; с.Падина – общ.Ардино; Местност „Косинско”, общ. Смолян; „Чи ессе трейдинг” ЕООД, „Къртичев трейд” ЕООД, ЕТ „Севдалин 
Пелтеков”, ЕТ „Емил Шехов”, „Festo производство” ЕООД, ЕТ „Петър Павлов.Меги Шоп”, ЕТ „Деси-60-Златко Хаджиев” и „Паро” ЕООД - гр. 
Смолян; с. Еньовче, с. Жълтуша и с. Главник - общ. Ардино; с. Оградна, общ. Неделино; с. Слащен, с. Вълкосел и с. Сатовча, общ. Сатовча; с. 
Вълкосел, общ. Сатовча-по жалба на Сюлейман Арнаудов; „Рашко-48” ЕООД и ЕТ „Дуко-Красимир Ангелов” – гр. Златоград; с. Ерма река и с. 
Страшимир, общ. Златоград; -  „Лактена” ООД и „Дъга-2009” ЕООД - гр. Смолян; с. Рибница и с. Чепинци – общ. Рудозем; „Боропласт” ЕООД и 
„МБАЛ-Рудозем” ЕООД – гр. Рудозем; „Диел” ООД, „СЕНИ” ЕООД и ЕТ „Захари Терзиев” – с. Чепинци, общ. Рудозем; с. Брезе, с. Триград, кв. 
Настан и гр. Девин, общ. Девин; „Хидро Девин” АД гр. Девин - гараж;  
ОХВ: Взривен склад „Хаджийски дол” с оператор „Горубсо Мадан” АД – гр.Мадан;  
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