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107  проверки извършиха експертите от РИОСВ – Смолян през месец май. За не подържане на пречиствателно съоръжение в нормална 
експлоатационна изправност, в резултат на което са нарушени емисионните норми предвидени в Разрешителното за ползване на воден обект е 
на „Алпине Бау – БМГХ  - клон България”ООД е съставен е акт по Закона за водите 
 През месеца са извършени 4 комплексни проверки - Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Доспат, Девин, Борино и 
Сатовча в с. Барутин, общ. Доспат; „Горубсо-Мадан”АД, гр. Мадан – добив и преработка на подземни богатства и  „Горубсо-Мадан”АД-РОФ с 
ХХ „Рудозем-2” – първична преработка на подземни богатства; „Девин”АД, гр. Девин – цех за бутилиране на минерална вода. 

Засиленият  контрол по недопускане на замърсявания с отпадъци на населени места, пътища и крайпътни отбивки продължи и през 
месец май. Проверките за нерегламентирани замърсявания в населените места са 34, 8 са проверките за продуктови такси, 9 на предприятия 
образуващи производствени и опасни отпадъци и 3 проверки на регионални депа за ТБО. Съвместно с органите на МВР са извършени 5 
проверки на пунктове за изкупуване на черни и цветни метали и на центрове за разкомплектоване на ИУМПС.  
 Извършени са 9 проверки на защитени територии, като освен на спазване на режима е наблегнато и на предприетите мерки за 
противопожарна безопасност. През месеца са проведени и 10 комисии, при които са установени щети от мечка върху селскостопанското 
имущество. Експертите на РИОСВ – Смолян извършиха мониторинг на 2 защитени вида - Алпийски тритон (Triturus alpestris) и  Baxbaumia 
viridis в района на ПЗ „Смолянски езера. Осъществен е и контрол по разрешително за отстрел на кафява мечка в района на село Кутела. След 



установяването, че вероятно убитата мечка е била с малко, от експертите на РИОСВ – Смолян са предприети претърсвания на района, които за 
съжаление останаха без резултат.  
 Извършени са 8 проверки за летливи органични съединения, 2 за озоноразрушаващи вещества и 7 на източници на емисии. В 
направление „Земни недра” са извършени 5 проверки във връзка с изпълнението на годишните работни проекти на дружествата „Горубсо 
Мадан”АД и „Рудметал”АД.  
 В направление води през месеца е засилен контрола върху източниците на отпадни води, като е акцентирано на млекопреработвателните  
предприятия в района на община Ардино. 
 Извършена е и една съвместна проверка по изпълнение на условията в разрешително № 113, издадено по реда на чл. 104 от ЗООС на 
обект „Рудоземска обогатителна фабрика” с оператор „Горубсо Мадан”АД, гр. Мадан 
 
Проверени обекти по компоненти и фактори 
Извършени комплексни проверки: Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Доспат, Девин, Борино и Сатовча в с. Барутин,           
общ. Доспат; Горубсо-Мадан”АД, гр. Мадан – добив и преработка на подземни богатства и  „Горубсо-Мадан” АД  РОФ с ХХ „Рудозем-2” – 
първична преработка на подземни богатства; „Девин”АД, гр. Девин – цех за бутилиране на минерална вода; 
 
Извършени съвместни проверки с ОД „ГЗ” – Смолян, ОД  на МВР – Смолян, звено „Пожарна  безопастност и спасяване”, ОД  на МВР, звено –  
„Охранителна полиция”, РИОКОЗ- Смолян, ОД „Инспекция по труда” и представител на общинска администрация - Смолян по Заповед № ОК-
03-02-640/29.04.2010г. на Областния управител на Област Смолян  за проверка на потенциално опасни обекти от промишлеността в област 
Смолян: „Смиледа”, с. Смилян, общ. Смолян – цех за бланширани картофи; СЗ „Отоплителна централа” гр. Смолян; „Гамакабел” АД               
гр. Смолян - завод за производство на кабели и проводници; ПСПВ „Превала” към „ВиК” ЕООД гр. Смолян; „ЕМЕ” АД гр. Смолян – завод за 
производство на електро-механични елементи; „Ели-2003” ЕООД – шивашко предприятие – гр. Неделино; „Кеми текстайлс България” ЕООД – 
шивашко предприятие - с. Баните; „Белотекс-95” АД– гр. Златоград – производство на памучни тъкани и памучни изделия; „Свобода-97” АД 
гр. Златоград – шивашко предприятие;   
 
Въздух: „Лъки Инвест”АД, гр. Лъки – обект бензиностанция - ЛОС; „Брод Лъки”ЕООД, гр. Лъки – шивашко предприятие-емисии; ЕТ „Анри-
64” – бензиностанция ЛОС и „Петрол 5313” – бензиностанция ЛОС – гр. Неделино; ЕТ „Методи Радев – Михаела” – магазин ЛОС, ЕТ „Ахмет 
Химишев” – магазин ЛОС и ЕТ „Андес-Андрей Колев” – магазин ЛОС – с. Ерма река, общ. Златоград;  
Води: ЕТ „Вулкан-Байрям Сариев” гр. Доспат – автомивка; СЗ „Отоплителна централа” гр. Смолян; „Омарско дере” – землище на гр. Смолян; 
ЕТ „АПАЗ – Станимир Ананиев” – автомивка, „Солак МС” ЕООД-автомивка и ЕТ „Искра-Сезгин Халилов” – автомивка – гр. Ардино; 
„Родопчанка” ООД – млекопреработващо предприятие и ЕТ „АЛАДА М. Банашък”- млекопреработващо предприятие – с. Бял извор, общ. 
Ардино; ЕТ „Юлиян Исаков” с. Триград, общ. Девин – МПП; „Кери” ООД и ЕТ „Улан-Джамал Уланов”  с. Борино, общ. Борино – МПП;   
„Виденица-2004” ЕООД  с. Борино, общ. Борино - бетонов възел; „Петрол Комерс” ЕООД гр. Девин - автомивка; „Омарско дере” – землище на 
гр. Смолян; ГПСОВ-Смолян; Река „Юговска”, общ. Лъки;  
Земни недра: Хвостохранилище „Лъки-2 комплекс”, общ. Лъки;  
ЗТ и Биоразнообразие: ПР „Момчиловски дол” с. Соколовци, ЗМ „Рожен”  с. Соколовци; ПЗ „Чудните мостове” с. Забърдо; Извършени  са 
9бр. проверки – с. Оряховец, общ. Баните; с. Турян, с. Кремене, с. Търън, с. Смилян и гр. Смолян - 4 бр.,  общ. Смолян   във връзка с нападение 
на кафява мечка над селскостопанско имущество и животни; Контрол по освобождаване на защитен вид птица в затворническо общежитие –



Смолян; Проверка на вековно дърво- смърч в с. Бориково, общ. Смолян; Проверки на Защитени територии – „Смолянски езера”, „Врача”, 
„Невястата”, „Амзово”, „Връх Средногорец”, „Падала”, „Бориковска пещера” и „Калето”; Проверка по контрол на разрешително за отстрел на 
мечка; Проверка на Защитена територия – Природна забележителност скален мост „Шапран дупка”;  Проверка на орех в гр. Смолян, кв. 
Райково; Мониторинг на Алпийски тритон (Triturus alpestris) и  Baxbaumia viridis в района на ПЗ „Смолянски езера”; Издирване на мече в 
района на с. Кутела, общ. Смолян;  
Отпадъци: Проверки по населени места за наличие на замърсени площи с битови и строителни отпадъци – с. Оградна, общ. Неделино;              
с. Еньовче, с. Жълтуша, с. Главник, с. Падина, община Ардино; с. Рибница, с. Чепинци и коритата на р. Арда, р. Чепинска и р. Елховска на 
територията на община Рудозем,  с. Грохотно, с. Триград, река Въча, река Триградска, гр. Девин, кв. Настан и с. Брезе, общ. Девин; с. Сатовча, 
с. Плетена, с. Долен, с. Вълкосел и с. Слащен, общ. Сатовча; „Омарско дере” – землище на гр. Смолян гр. Неделино и  с. Средец, общ. 
Неделино; с. Бял Извор, общ. Ардино; с. Змейца, с. Любча, с. Црънча и с. Барутин, общ. Доспат;  „Омарско дере” – землище на                гр. 
Смолян; с. Дрянка и с. Давидково, общ. Баните, с. Чала, с. Ягодина и с. Борино, общ. Борино; Повторна проверка по жалба в. Бял Извор, общ. 
Ардино;  Проверка на  задължени лица по чл. 11, ал. 1 и 2 от ЗУО: „Диел” ООД - фабрика за производство на спортни облекла - с. Чепинци, 
общ. Рудозем; ПК „Устово” гр. Смолян- производство на хляб; „Хоули Пилана” ООД гр. Смолян – производство на циркулярни триони за 
дървообработка и производство на инструменти за обработка на PVC и алуминиева дограма; „Милк Инженеринг” ООД –МПП - гр. Смолян; 
„Хисар Златко” ЕООД – цех за бланширане на картофи и ЕТ „ПРС-Серафим Паналов”- производство на чипс и пакетиране на ядки - гр. 
Неделино, „Рофис” ЕООД  гр. Смолян и „Глобал Комерс” ЕООД гр. Смолян -  пускащи на пазара МПС; Проверки на обекти – производствени 
и опасни отпадъци: ЕТ „Елитекс” – шивашко предприятие гр. Смолян; Консорциум „Автотранс Лъки” АД - автосервиз и „Брод Лъки” ЕООД-
шивашко предприятие - гр. Лъки; „Свобода-97” АД – шивашко предприятие и „Белотекс-95” АД– производство на памучни тъкани и памучни 
изделия - гр. Златоград,  ЕТ „Възраждане-Здравко Узунов” гр. Неделино – галваничен цех; „Златолес” ЕООД с. Старцево, общ. Златоград – 
площадка в гр. Неделино – дърводелски цех, „Топливо” ЕООД гр. Смолян – цех за производство на брикети, „Възход манифакчеринг” ООД гр. 
Девин – шивашко предприятие; Извършени съвместни проверки със служители на ОД на МВР-Смолян на площадки за събиране на ОЧЦМ и 
центрове за разкомплектоване на ИУМПС - „НОРД” ООД гр. София – площадка с. Баните, „Норд холдинг” АД – площадка гр. Чепеларе, 
„Кабакчиев” ЕООД гр. Девин, „Елинорд металс” ЕООД гр. Девин и с. Барутин, местност „Крачев дол”; Проверки на депа: Общинско депо за 
ТБО на община Баните в местност „Киселка”; Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъки, общ. 
Смолян;  Общинско депо за ТБО на община Лъки, местност „Ивановски дол”; Проверка на ЕТ „Росен Димитров – Транс експорт” гр. Девин;  
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