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ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ-СМОЛЯН 
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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.    
120 104 1 бр. 

 – чл. 46, 
ал.1, т.3 във 
връзка с чл. 
200, ал.1, т.2 

от ЗВ 

- - - 3249 лв. - 

 
120  проверки извършиха експертите от РИОСВ – Смолян през месец април. Съставени са два акта: на Салвелинус-Рея Фиш” КД гр. 

Доспат – зауства без разрешително за ползване на воден обект и на Община Смолян за непредставяне на информация за околната среда; 
 През месеца са извършени 3 комплексни проверки: „ Рожен Експрес”- превоз на пътници в страната и чужбина и метан станция; ТПК 
„Михалково” – Цех за бутилиране на минерална вода; „Амер Спротс България” ЕООД гр. Чепеларе – фабрика за ски и сноуборд. 
Засиленият  контрол по недопускане на замърсявания с отпадъци на населени места, пътища и крайпътни отбивки продължи и през месец 
април. Всички пътища от републиканската пътна мрежа са почистени, показват проверки на инспекцията. Проверките за нерегламентирани 
замърсявания в населените места са 34, 11 са проверките за продуктови такси, 14 на предприятия образуващи производствени и опасни 
отпадъци и 2 проверки на регионални депа за ТБО.  

През месеца са извършени 2 комплексни проверки по изпълнение на условията по Разрешително по чл.104 от ЗООС на:  Взривен склад 
„Хаджийски дол” с оператор „Горубсо Мадан” АД гр. Мадан и обогатителна фабрика „Ерма река” с оператор „Родопи еко проджектс” ООД гр. 
Златоград. 
 Съвместно с представители от Гражданска защита, Пожарна безопасност и спасяване и общини са извършени 10 проверки на 
потенциално опасни обекти на територията на общините Мадан, Девин и Доспат. Проверките са назначени съгласно Заповед на Областен  
управител – Смолян.  



 Извършени са 7 проверки на защитени територии, като освен на спазване на режима е наблегнато и на предприетите мерки за 
противопожарна безопасност. През месеца са проведени и 5 комисии, при които са установени щети от мечка върху селскостопанското 
имущество. Експертите на РИОСВ – Смолян взеха участие при провеждането на мониторинг на мечка и дива коза. 
 Извършени са 3 проверки на бензиностанции, 13 за летливи органични съединения, 7 за озоноразрушаващи вещества и 9 на източници 
на емисии. В направление „Земни недра” са извършени 3 проверки. 
 
Проверени обекти по компоненти и фактори 
Извършени комплексни проверки на: „Рожен експрес” АД гр. Смолян; ТПК „Михалково”  с. Михалково- бутилиране на минерална вода; „Амер 
Спортс България” гр .Чепеларе – фабрика за производство на ски и сноуборд  
Извършени съвместни проверки с ОД „ГЗ” –Смолян: „РИХ” ООД, „Хевеа ким” АД и „СЕАД България” ЕООД – гр. Мадан; 
Извършени съвместни проверки с ОД „ГЗ” – Смолян: - по Заповед № ОК-03-02-422/31.03.2010г. на Областния управител на Област Смолян -
„Девин” АД гр. Девин – цех за бутилиране на минерална вода и „ПАЛ-БГ” ЕООД с. Беден – цех за рибопреработка – общ. Девин, „Вентони 
козметикс” ЕООД и „Рубелла Бюти” АД -  гр. Рудозем; 
 Извършени проверки по язовири и микроязовири по Заповед № ОК-03-456/ 12.04.2010г. на Областния управител на Област Смолян: Язовир 
„Златоград” и микроязовир „Хаси дере” – общ. Златоград; МВЕЦ „Давидково” 1 и 2, микроязовир „Давидково” – общ. Баните; Язовир „Доспат” 
– общ. Доспат; Микроязовир „Кастракли” и дневен изравнител „Тешел” – общ. Борино; Микроязовир „Хайдушки поляни”, микроязовир 
„Лъгът”, микроязовир „Пампорово” и микроязовир „Кирянов гьол” – общ. Смолян;  
Въздух: Специализирано звено „ОЦ” при община Смолян; Проверка по сигнал в местност „Табаково” общ. Смолян; „Виастройинженеринг” 
ООД гр. Смолян-площадка „Хвойна”, общ. Чепеларе; „Аква кю” ООД с. Хвойна, общ. Чепеларе; ЕТ „Нико-77”, ЕТ „Огнян Вунцов”, „Вяра” 
ООД, ЕТ „Денис”, „Агро Денис” ЕООД, ЕТ „Дениз-91-М.Кабул” – гр. Златоград; ЕТ „Албена Куцева” с. Чепинци, общ. Рудозем – цех за 
производство на обувки – ЛОС; „Арси Козметикс” ЕООД с. Елховец, общ. Рудозем – цех за екстракция на растителни масла – ЛОС; „Сфера” 
ООД гр. Рудозем – бензиностанция – ЛОС; „Финта клон Рудозем” АД – гр. Рудозем – цех за производство на обувки- ЛОС; Извършени са 
съвместни проверки с ГЗ, ПБС  и община Доспат на: „Виастройинженеринг” ООД гр. Смолян – АБ „Грохотно” – проверка за започване на 
работа на базата, съгласно тяхно писмо, КД „Салвелинус-Рея Фиш” гр. Доспат – цех за рибопреработка– проверка за озоноразрушаващи 
вещества,  „Саба” ООД с. Късак, общ. Доспат – производство на обувки – проверка за ЛОС, „Нитекс-96” АС гр. Доспат – шивашко 
предприятие – горивни уредби;  
Земни недра: „Горубсо-Мадан” АД гр. Мадан – рудник „Крушев дол”; „Лъки Инвест-Джурково” ЕООД р-к „Джурково” и „Лъки Инвест-ЛОФ” 
ЕООД гр. Лъки -ХХ „Лъки-2” комплекс 
Води: КД „Салвелинус Реа Фиш” гр. Доспат; „Кери” ООД с. Борино; „Алпине България” ООД – ТМСИ „Забрал” 
ЗТ и Биоразнообразие: ДЛС „Дикчан” с. Сатовча; ЗМ „Караджа дере”, общ. Доспат; Проверка на вековно дърво в с. Борино; Мониторинг на 
кафява мечка в общ. Девин, общ. Борино и  ДЛС „Кормисош”; ДЛС „ Извора” – мониторинг на кози; Извършени 5 бр. проверки – 2 бр. в              
с. Павелско, общ. Чепеларе, 1 бр. в с. Арда, 1 бр. в с. Букаците и 1 бр. в с. Стойките, общ. Смолян, във връзка с нападение на кафява мечка над 
селскостопанско имущество;  
Отпадъци: Общинско депо за ТБО гр. Рудозем; Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Доспат, Девин, Борино и Сатовча             
с. Барутин, общ. Доспат; Проверки по населени места за наличие на замърсени площи с битови и строителни отпадъци – Проверка по жалба в  
с. Бял извор, общ. Ардино; с. Изгрев и с. Средец, общ. Неделино; с. Михалково,  с. Селча,  с. Лясково, с. Беден и гр. Девин, общ. Девин; „Хидро 
Девин” АД – гр. Девин;  с. Чала, с. Ягодина и с. Борино, общ. Борино; с. Павелско, с. Хвойна и с. Орехово, общ. Чепеларе; с. Горна Арда,          
с. Арда, с. Могилица, с. Сърнино, с. Сивино и с. Смилян, общ. Смолян; с. Жижево, с. Ваклиново, с. Кочан, с. Плетена, с. Долен,   с. Крибул,      
с. Туховища, с. Годешево, с. Фъргово и с. Осина, общ. Сатовча; с. Змейца, с. Барутин и с. Црънча, общ. Доспат;   Проверка на  задължени лица 
по чл. 11, ал. 1 и 2 от ЗУО: „Топливо” ЕООД гр. Смолян- цех за производство на екобрикети; „Фори плам” ООД гр. Смолян – производство на 
хляб и хлебни изделия; „ЕТ „Маро-Марин Анастасов” гр. Смолян –производство на боза; „Джи суит” ЕООД –производство на сухи пасти и   



ЕТ „Джентиле-Джават Джилджов” – производство на вафли- с. Сатовча; ЕТ  „Сениха Койнарова” - гр. Мадан – производство на хляб и хлебни 
изделия; ЕТ „Мехмед Ушев” гр. Мадан – производство на боза; „Анмар” ООД – МПП с. Падина, общ. Ардино; СД „Салик В.А. Персенски и 
сие” – МПП с. Жълтуша, общ. Ардино; ЕТ „Алада-М.Банашък” и „Родопчанка” ООД – МПП  с. Бял извор, общ. Ардино;  Проверки на обекти – 
производствени и опасни отпадъци: МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” гр. Златоград; „Златолес” ЕООД с. Старцево- гатер в гр. Неделино,      
общ. Златоград; „Ели-2003” ЕООД- шив. предприятие, ЕТ „Еси-Емил Хартаджиев” - шив. предприятие, „Огиимпекс” ЕООД  - шив. 
предприятие – гр. Неделино; ЕТ „Севдалин Личев” гр. Неделино – шивашко предприятие; „Вентони козметикс” ЕООД гр. Рудозем- 
производство на козметика; ЕТ „Албена Куцева” с. Чепинци, общ. Рудозем – цех за производство на обувки; ЕТ „Стефан Чилингиров”            
гр. Смолян – автосервиз, „Робоск” ООД – автомивка и автосервиз, „Робоск” ООД гр. Смолян – площадка №1 център за разкомплектоване на 
ИУМПС и площадка №2 автосервиз, „Аква кю” ООД – с. Орехово, общ. Чепеларе- бутилиране на вода;  „Сфера” ООД гр. Рудозем - 
бензиностанция; „Финта клон Рудозем” АД – гр. Рудозем – цех за производство на обувки, „Карлък-97” АД гр. Смолян- леярен цех;   „Норд 
Холдинг” АД гр. Смолян – площадка за изкупуване на ОЧЦМ; „Томов трейд” ООД гр. Смолян - център за разкомплектоване на ИУМПС,       
ЕТ „Телекс-Христо Кондилов” – гр. Смолян - център за разкомплектоване на ИУМПС ; 
ОХВ: „Анмар” ООД с. Падина, общ. Ардино; СД „Салик В.А. Персенски и сие” с. Жълтуша, общ. Ардино; ЕТ „Алада-М.Банашък” и 
„Родопчанка” ООД – с. Бял извор, общ. Ардино; „Вентони козметикс” ЕООД гр. Рудозем; ЕТ „Албена Куцева” с. Чепинци, общ. Рудозем – цех 
за производство на обувки – ОХВ; „Арси Козметикс” ЕООД с. Елховец, общ. Рудозем – цех за екстракция на растителни масла – ОХВ;  ”Финта 
клон Рудозем” АД – гр. Рудозем – цех за производство на обувки- ОХВ;  Комплексна проверка по изпълнение на условията по Разрешително 
по чл.104 от ЗООС на:  Взривен склад „Хаджийски дол” с оператор „Горубсо Мадан” АД гр. Мадан и обогатителна фабрика „Ерма река” с 
оператор „Родопи еко проджектс” ООД гр. Златоград; 
 
                                                                                                                                                        
 

  Директор на  РИОСВ-Смолян:                                                               
                                                                                                                                                                                                       /инж. Елен Минчев/ 


