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обекти 
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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.    
190 114 2бр.  

по чл. 126, ал. 1 
от ЗВ  
1бр. 

 чл. 46, ал.1, т. 1,  
б. „д” от ЗВ 

1бр. 
 по чл. 116, ал. 1, 
т. 3 и т. 4 и ал. 2, 

т. 5 от ЗУО  
2бр. 

по чл. 104, ал. 1, 
т. 3 от ЗУО 
1 бр. 

 по  чл. 104, ал. 
1, т. 4 от ЗУО 

1бр.  
по чл. 106, ал. 1, 
т. 1 и т. 2 от ЗУО

1 бр.  
КД „Салвели- 
нус-Реа-Фиш”  
гр. Доспат  

1 бр.  
 Валентин  

Гаджев – изпълнителен
директор на „Горубсо-

Мадан” АД 
 гр. Мадан 

  1бр. 
„Алпине Бау   

ГМБХ-клон България” 
ООД  
1 бр.  

Мохамед Райф Банашък

8 000 лв. - 2273 1 бр. 
 ЕТ „Алада-
Мохамед 
Банашък”   
с. Бял 

Извор, общ. 
Ардино 

 1 бр.  
Тони 

Веселинов 
Младенов 



 
 

190 проверки извършиха експертите от РИОСВ-Смолян през месец юни. За констатирани нарушения през отчетния период са съставени 
8 акта. Акт за замърсяване на воден обект в резултат на производствената дейност на линията за кашкавал е съставен на  ЕТ „Алада – Мохамед 
Банашък”, с. Бял извор. Издадено е наказателно постановление на стойност от 500 лева и заповед за спиране на производствената дейност до 
отстраняване на причините, предизвикали замърсяването. За неподържане в техническа и експлоатационна изправност на пречиствателно 
съоръжение и не осигуряване на нормална му експлоатация на Валентин Гаджев в качеството му на изпълнителен директор на „Горубсо 
Мадан” АД е съставен акт. Издадено е наказателно постановление на стойност 500 лева. За заустване на отпадъчни води във воден обект, без 
раразрешително за ползване на воден обект е съставен акт на „Родопея Белев” ЕООД. За неправилно третиране на отпадъци са съставени 
актове на Андрей Ковачев и Тони Младенов. Акт е съставен и на Бисер Чолаков, тъй като същият не е предал излязло от употреба моторно 
превозно средство на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване. На кмета на община Рудозем е съставен акт за 
неосъществен контрол по управлението на отпадъците, в резултат на което са възникнали незаконни сметища. На „Кабакчиев”ЕООД  е 
съставен акт , тъй като не води отчетност за отпадъци. Наказателно постановление в размер на 5000 лева е издадено на „Алпине Бау – ГМБХ – 
клон България” за изхвърляне на отпадни води във воден обект, като са нарушени емисионните норми и ограничения. НП в размер на 2000 лева 
е издадено на КД „Салвелинус – Рея Фиш” за ползване на воден обект без разрешително за заустване на отпадни води. Заповед за спиране на 
производствена дейност  по разкомплектоване на ИУМПС е връчена и на Тони Младенов. 

През месеца са извършени 3 комплексни проверки -  „Рудметал” АД гр. Рудозем – добив на подземни богатства; „Еко Енергия 2008” 
ЕООД, с. Средногорци, общ. Мадан – инсталация за преработка на излезли от употреба гуми; „Рубелла бюти”АД, гр. Рудозем – производство 
на козметични продукти 

Засиленият контрол по недопускане на замърсявания с отпадъци на населени места, пътища и крайпътни отбивки продължи и през 
месец юни. Проверките за нерегламентирани замърсявания в населените места са 42, 23 са проверките за продуктови такси, 27 на предприятия 
образуващи производствени и опасни отпадъци. Извършени са 11 проверки на пунктове за изкупуване на черни и цветни метали и на центрове 
за разкомплектоване на ИУМПС.  

Извършени са 5 проверки на защитени територии - предимно резервати, като освен на спазване на режима е налегнато 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 1 защитен вид –блатен плаун. 

Извършени са 27 проверки за летливи органични съединения, 21 проверки на обекти по Наредбата за бои и лакове, 5 за 
озоноразрушаващи вещества и 6 на източници на емисии. В направление „Земни недра” са извършени 7 проверки. 

В направление води през месеца е засилен контрола върху източниците на отпадни води. Проверени са ГПСОВ – Смолян, ГПСОВ – 
Мадан и ГПСОВ – Златоград.С цел недопускане на повторни замърсявания продължават проверките на млекопреработвателни предприятия в 
община Ардино.  

 
Проверени обекти по компоненти и фактори 
Извършени  комплексни проверки на: „Рудметал” АД гр. Рудозем – добив на подземни богатства;  „Еко Енергия 2008” ЕООД с. 

Средногорци, общ. Мадан – инсталация за преработка на излезли от употреба гуми ; „Рубелла бюти”АД гр. Рудозем – производство на 
козметични продукти. Проверките се извършват за ОХВ, отпадъци, води, шум, озоноразрушаващи. 

Съвместни проверки: „Зарена” ЕАД с. Павелско – производство на кожени изделия – ОХВ, ЛОС, озоноразрушаващи, отпадъци; „Ив-
комет”ООД – автомивка – води и отпадъци; „Лион”ЕООД гр.Чепеларе – автосервиз и автомивка – води, отпадъци; ЕТ „Сетко-Севдалин 
Ялъков” гр. Рудозем – автосервизни услуги – води, отпадъци, „Круиз Чепеларе”ЕООД – бензиностанция – води, отпадъци, ЛОС 



Въздух: „БКС” ЕООД гр. Смолян- асфалтова база; „Шел Смолян-Райково” – бензиностанция; „СМК Перелик” ООД- строителна фирма, 
ЕТ „Манол Чернев – Конгломерат строй” – строителна фирма, „Тераком” ООД- строителна фирма, „Стил строй” ООД гр. Смолян-строителна 
фирма, ЕТ „Христо Василев” – строителна фирма и ЕТ „Геокали – Георги Калинов” – строителна фирма – гр. Смолян; РПК „Арда” с. 
Давидково, ПК „Каракулас” с. Загражден и „Плодове и гъби” ООД с. Оряховец  - общ. Баните; ЕТ „Наско-Атанас Карамфилов” - магазин  ЛОС 
- с. Старцево, общ. Златоград; „Владимир-87” ЕООД – склад ЛОС – гр. Златоград; „Ел лам” ООД – хладилен сервиз – гр. Златоград;  ЕТ 
„Металик-93” - магазин  ЛОС -  гр. Златоград; ЕТ „Кристал” - склад ЛОС - с. Старцево, общ. Златоград; ЕТ „Драго” - магазин  ЛОС -  гр. 
Златоград; „ЕМЕ” АД гр. Смолян – производство на електромеханични елементи; „Родопска тъкан – 97” АД гр. Смолян – текстилно 
предприятие, СЗ „Отоплителна централа” Смолян, ЕТ „Георги Биков” с. Павелско - магазин, ЕТ „Дандаров” гр.Чепеларе - магазин; ЕТ „Захари 
Котков” гр. Девин – автосервиз – ЛОС; ЕТ „Рали Рад- Радка Маркачева” гр. Девин – автосервиз – ЛОС; „Радиал Експрес” ЕООД гр. Девин – 
автосервиз – ЛОС; ЕТ „ТИМ-Теменужка Якимова” – хладилен сервиз гр. Девин; ЕТ „Джей Ви-Джеват Кичуков” гр. Девин- ЛОС – склад за 
строителни материали; ЕТ „Сейтек- Стефан Лавритов” гр. Девин- ЛОС; „Маусе” ООД гр. Девин – строителна фирма – ЛОС; 

Води: ЕТ „Алада-Мохамед Банашък” - МПП с. Бял извор – 3 бр., общ. Ардино; Река „Оваджик” с. Бял извор, река Бял изворска – от с. 
Бял извор до устието с р. Арда – 2 бр.; р. Арда – района на устието на р. Бял извор; Канализация с. Бял извор, общ. Ардино;  „Родопчанка” ООД 
- МПП с. Бял извор – 2бр., общ. Ардино; „Родопея-Белев” ЕООД – МПП  гр. Смолян; „Хотел за селски туризъм” с. Гела – „Винара” ООД – по 
жалба; „Мерлини-Данимонд” ЕООД гр. София – производство на консерви -  база в с. Жижево, общ. Сатовча, ЕТ „Ахмед Джилдов - Родон” с. 
Сатовча – автомивка, ЕТ „Давид Карфадоров-Русия” с. Плетена, общ. Сатовча – автомивка, МК „Родопа Милк”  с. Смилян – 
млекопреработвателно предприятие, ЕТ „Бони- Боян Кавалов” с. Смилян – автомивка, „ТМСИ” ЕООД гр. Смолян - автобаза  „Бостина”, 
„Трипал-Г” ЕООД гр. Смолян-автомивка, „Кронос” ЕООД гр. Смолян – автомивка, „Милк инженеринг” ООД гр. Смолян – 
млекопреработвателно предприятие, ЕТ „Вулкан-Байрам Сариев” гр. Доспат – автомивка, „Атлантика 111” ООД с. Смилян -ТМСИ, „АИДА” 
ООД с. Смилян – „Екокомплекс” с. Смилян; „Вентони козметикс” ЕООД гр. Рудозем – производство на козметични продукти, ЕТ „Хамди 
Салихов” гр. Рудозем – автомивка, „Сфера”ООД гр. Рудозем – автомивка, бензиностанция, „Рожен милк” с. Давидково – мандра,  „Анмар” 
ООД с. Падина – мандра, СД „Салик В.А. и сие” с. Жълтуша – мандра, ГПСОВ – Смолян, ГПСОВ – Мадан и ГПСОВ – Златоград. 

Земни недра: „Евро транс логистика” ЕООД гр. Смолян; Хвостохранилище „Ерма река” към „Горубсо Златоград” АД гр. Златоград,  
хвостохранилище „Рудозем-1” гр. Рудозем, хвостохранилище „Рудозем-2” към „Горубсо Мадан” АД гр. Мадан, хвостохранилище „Лъки-2-
комплекс” към „Лъки Инвест” АД гр. Лъки, рудник „Дружба” – „Лъки Инвест Говедарника”  ЕООД гр. Лъки;  

ЗТ и Биоразнообразие: Извършени са  10 бр. проверки за нанесени щети от кафява мечка над селскостопанско имущество в: с. 
Стойките, общ. Смолян – 2 бр.;  с. Малка Арда, общ. Баните – 1 бр.; в м. „Кукувица”, землище на с. Широка лъка, общ. Смолян – 1 бр.; с. 
Солища, общ. Смолян – 1 бр.; гр. Смолян – 1 бр.; с. Борово, общ. Лъки – 1 бр.; с. Беденски бани, общ. Девин – 1 бр.    и гр. Чепеларе – 1 бр, 1 бр 
– с. Върбово.; Извършени проверки на Резерват „Казаните”, Резерват „Кастракли”,  Поддържан Резерват „Момчиловски дол”, Резерват 
„Амзово”, Резерват „Сосковчето” и защитен вид Блатен плаун;  

Отпадъци: Извършени съвместни проверки със служители на ОД на МВР-Смолян на площадки за събиране на ОЧЦМ и центрове за 
разкомплектоване на ИУМПС – ЕТ „Орион-71-Катя Христова” гр. Златоград, ЕТ „Мюмюн Пашов”, ЕТ „Чилингир-55-Владко Чилингиров” - с. 
Средногорци, общ. Мадан и „Ровотел стиил” ООД гр. Рудозем; Проверки на площадки за събиране на ОЧЦМ и центрове за разкомплектоване 
на ИУМПС- „НОРД Холдинг” АД – площадка гр. Смолян - площадка за изкупуване на ОЧЦМ, ЕТ „Росен Димитров- Транс Експорт” гр. 
Девин- център за разкомплектоване на ИУМПС, ЕТ „Стефан Чилингиров” гр. Рудозем - център за разкомплектоване на ИУМПС; Площадка за 
разкомплектоване на ИУМПС с. Сатовча - по сигнал, ЕТ „Красимир Прахов – Краси 81” с. Сатовча – автосервиз, Площадка за 
разкомплектоване на ИУМПС с. Кочан, общ. Сатовча; Извършена последваща проверка на площадка за черни метали в с. Барутин, общ. 
Доспат, м. „Мачев дол”; Проверки по населени места за наличие на замърсени площи с битови и строителни отпадъци – гр. Неделино  и с. 
Оградна, общ. Неделино; с. Чепинци, с. Рибница, с. Бяла река и с. Елховец, както и коритата и бреговете на реките Арда, Чепинска и Елховска – 



общ. Рудозем; с. Върбина, с. Боровина, с. Леска и гр. Мадан, общ. Мадан; с. Долен, с. Старцево, с. Ерма река, общ. Златоград; с. Борино, общ. 
Борино; с. Сивино,  с. Арда, с. Могилица, с. Чокманово, с. Смилян и с. Вълчан, общ. Смолян; с. Барутин и с. Змейца, общ. Доспат; с. Сатовча- 
2бр., с. Жижево, с. Ваклиново, с. Осина, с .Долен и м. „Усоя” - път с. Кочан - с. Жижево, общ. Сатовча; с. Беден, с. Лясково, с. Михалково и с. 
Селча, общ. Девин; с. Русалско, с. Китница, км. Любино и с. Боровица, общ. Ардино; с. Хвойна и с. Забърдо, общ. Чепеларе; Проверка на ЕТ 
„Тома Хараламбов” с. Средногорци, общ. Мадан – площадка за сепариране и разделно събиране на отпадъци от опаковки; общ. Смолян; 
Проверки на обекти – производствени и опасни отпадъци:    „Горубсо-Мадан” АД гр. Мадан – добив и преработка на подземни богатства; 
„Златолес” ЕООД с. Старцево – площадка за дървопреработка в гр. Неделино; ЕТ „Бош-Румен Бошнаков” гр. Златоград; „Сашо-55”  ЕООД с. 
Късак, общ. Доспат - дървопреработка;  „Родопи автотранспорт” АД гр. Девин – автотранспортни услуги, „Мурсалец” ЕООД гр. Девин – сервиз 
за смяна на масла и гуми, ЕТ „Асен Шалаков-Асеница” с. Ягодина, общ. Борино – гатер, ЕТ „Рали Рад- Радка Маркачева” – смяна на 
автомобилни гуми - гр. Девин;  ЕТ „Мечта 56 – Румен Борназов” гр. Мадан - автосервиз, ЕТ „Вели Топчиев” с. Равнища – автосервиз, „Омелия” 
ООД гр. Мадан – шивашко предприятие, ЕТ „ВСИ-Веселин Илиев” с. Средногорци – гатер, ЕТ „Здравко Терзиев – Терзо” гр. Мадан – 
шивашко предприятие, ЕТ „Тоники – Мариана Беловодска” гр. Чепеларе – гатер, „Консорциум – автотранспорт Лъки” гр. Лъки – автомобилни 
превози – 2бр.; „Бапа спорт” ЕООД гр. Рудозем – шивашко предприятие; ЕТ „Малин Хаджиев” с. Сатовча – гатер, „Риск инженеринг – Д” 
ЕООД с.Сатовча – гатер, ЕТ „Сузана Шекирова” с .Сатовча – гатер; ЕТ „Бони- Боян Кавалов” с. Смилян – автомивка; „Кеми Текстайл” ЕООД   
площадка Рудозем – шив. цех; „Ефри” ЕООД гр. Рудозем; Складове за пестициди – с. Давидково, с.Търън, м. Герзовица гр.Смолян.  Общинско 
депо на община Златоград в ликвидация; Проверка на Общинско депо в ликвидация м. „Ракидата”, земл. на гр. Чепеларе; Проверка на  
задължени лица по чл. 11, ал. 1 и 2 от ЗУО: ЕТ „Мехмед Ушев” гр. Мадан – производство на боза и закуски; „Медина” ООД гр. Мадан – 
производство на халва и сладолед; ЕТ „Мехмед Тахиров” гр. Мадан – производство на боза; ЕТ „Любен Пашов” гр. Мадан – производство на 
безалкохолни напитки; ЕТ „Ерол-Х Емил Хаджиев” гр. Златоград – сладкарски цех и  „Криста-М” ЕООД гр.  Златоград – шивашки цех; 
„Мерлини-Данимонд” ЕООД –производство на консерви -  база в с. Жижево, общ. Сатовча; Николай Арнаудов – производител на яйца;  „Апаз-
4” ЕООД гр. Ардино – търговия с акумулатори, „Георг” ЕООД гр. Смолян – магазин за продажба на ЕЕО – 2 бр., „Корект-2000” ООД гр. 
Смолян– магазин за продажба на ЕЕО, „Ети Комерс” ЕООД гр. Смолян- магазин за продажба на ЕЕО, ЕТ „Ровел-Димитър Френкев” гр. 
Смолян- продажба на акумулатори, „Полирес” ООД гр. Смолян - продажба на акумулатори,  ТПК „Михалково” с. Михалково- бутилиране на 
минерална вода, „Дългъчев Михалково” ООД – цех за производство на консерви, „Геоминерал” АД гр. София-база с. Михалково – 
производство на микроталк, минерално брашно и фуражна креда, „Амер Спортс България” ЕООД – производство на ски и сноуборд, „Арси 
козметикс„ ЕООД гр. Рудозем – производство на козметика и екстракти, „ВДМ-Милкана” ООД с. Чокманово – производство на бисквити; ЕТ 
„Юлиан Исаков” с.Триград– мандра; ЕТ „Чино-Николай Чиновски” гр. Смолян – производство на хляб и хлебни изделия; 

ОХВ: „Скорпион-21” ООД с. Забърдо, общ. Чепеларе – млекопреработвателно предприятие;  
Превантивна дейност: Контрол на Решение по ОВОС за: „Хидро възел „Цанков камък” и Изместване и реконструкция на път Девин – 

Михалково – III – 868; МВЕЦ „Црънча” 1 и „Црънча” 2; МВЕЦ  „Чуроковска”;  Път Рудозем-Границата Направление-Ксанти; 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                       Директор на  РИОСВ-Смолян:                                                        
                                                                                                                                                                                                           /инж. Елен Минчев/         


