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ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ-СМОЛЯН 

за периода  01.07.2010 г. –  30.07.2010 г. 
Брой 

провере
ни 

обекти 
 

Брой 
дадени 
предписа

ния 

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.    
140 73 1бр. 

по чл. 93, ал. 4; и чл. 116, ал. 1, т. 3 и т. 
4; и ал.2, т. 5 от ЗУО 

1бр. 
по  чл. 104, ал. 1, т. 4 от ЗУО 

1 бр. 
Валентин Андреев 

Чаркаджиев 
1 бр. 

Андрей Митков Ковачев 

- 600 1 063 лв - 

 
140 проверки извършиха експертите от РИОСВ-Смолян през месец юли. За неизпълнение на предписание за почистване на замърсени площи е 

съставен акт на кметския наместник на село Чокманово. Акт е съставен и на физическо лице /Валентин Чаркаджиев/ за разкомплектоване на ИУМПС, в 
същият месец е издадено и наказателно постановление на стойност 300 лева. За същото нарушение е издадено наказателно постановление на същата 
стойност и срещу Андрей Ковачев. 

Като цяло дейността на инспекцията през месец юли е съобразена с плануваните задачи в годишния план. Извън плановите проверки основно са 
свързани със сигнали на граждани – 3 в направление атмосферен въздух и 9 при оценка на нанесени щети от мечки върху слескостопанското имущество. 
Във връзка със създалото се напрежение от задълбочаващият се конфликт мечка – човек са предприети допълнителни мерки – залагане на капани, 
провеждане на събрания и обучения, които се реализират от експерти на инспекцията.  

В резултат на извършени проверки в направление чистота на атмосферния въздух са предприети мерки – оросяване на производствена площадка 
на „Евротранстлогистик” ЕООД , в резултат на което е запрашаването е преустановено.  Дадени са и предписания на „ДИК”ООД – хотел „Кипарис алфа” 
за прецизиране работата на котлите и подобряване на горивния процес.  

 В резултат на засилен контрол са разкрити нелегални площадки за разкомплектоване на ИУМПС в община Сатовча. Веднага са предприети мерки 
за преустановяване на дейността им и почистване. Засиленият  контрол по недопускане на замърсявания с отпадъци на населени места, пътища и 
крайпътни отбивки продължи и през месец юли. Извършени са 15 проверки по населени места и реките Чепинска, Елховска, Арда и Въча за наличие на 
замърсени с битови и строителни отпадъци площи. Проверени са общинските депа в ликвидация на общините Баните, Неделино и Златоград, както и 
депата за строителни отпадъци на общините Златоград и Мадан. Продължават проверките /35 бр./ на обекти, извършващи дейност с производствени и 
опасни отпадъци. Извършени са 4 проверки на наличните оборудвания с ПХБ и отчитане изпълнение на сроковете за тяхното извеждане от експлоатация 
по утвърдения от Директора на РИОСВ-Смолян план.  

През месеца са извършени 2 комплексни проверки на „Петрол Комерс” ЕООД, гр. Девин - две  площадки с бензиностанции, автомивки и 
автосервизи –  по компоненти и фактори:въздух, води и отпадъци и на „Горубсо Златоград”АД, гр. Златоград – предприятие за рудодобив и първична 
преработка на оловно-цинкови руди. 

Извършени са 5 проверки на защитени територии, като освен на спазване на режима е наблегнато и на предприетите мерки за противопожарна 
безопасност.  

В направление опазване чистотата на атмосферния въздух през месеца са извършени 3 проверки по сигнали на граждани.  Извършени са 7 
проверки за летливи органични съединения, 1 за озоноразрушаващи вещества и 8 на източници на емисии.  
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През м. юли приоритетно в направление „земни недра” бе контрола по изпълнение на Годишните работни проекти за добив и първична преработка 
на подземни богатства – кариери и концесионни площи – 7 обекта. 

Проверени  са и 21 обекта по компонент води. Част от проверените обекти са включени в контролно информационната система за състоянието на 
отпадъчните води.  

 
 Проверени обекти по компоненти и фактори 
Извършени са    комплексни проверки  на „Петрол Комерс” ЕООД, гр. Девин – две  площадки с бензиностанции, автомивки и автосервизи –  по 

компоненти и фактори:въздух, води и отпадъци и  на „Горубсо Златоград” АД, гр. Златоград – предприятие за рудодобив и първична преработка на 
оловно-цинкови руди по компоненти и фактори: земни недра, води, въздух, ОВОС, отпадъци, шум.  

Съвместни проверки: „Европетролеум” ООД, гр. Смолян-бензиностанция – води, отпадъци, ЛОС; „Тера Газ”ЕООД, гр. Смоля-бензиностанция – 
води, отпадъци, ЛОС; „Пампорово”АД, гр. Смолян-гараж – води, отпадъци, ЛОС; ЕТ „Симифс-Фидан Дрингов”, гр. Смолян-автосервиз и автомивка – 
води,отпадъци и ЛОС; „РДД” ЕООД,гр. Смолян - автосервиз и автомивка – води и отпадъци; „Атали” ЕООД, гр. Смолян-автомивка – води и отпадъци;  

Въздух: „ЕКАБЕ”, ЕООД-бензиностанция с. Хвойна; ЕТ„Стевас-Ю - Тодор Юруков”- дърводелски цех с. Хвойна; ЕТ „Денис Чавдаров Хаджиев” 
(„Чефи-63” ЕООД), гр. Чепеларе-магазин; „Ка-7 Груп” ООД,гр. Смолян - Бензиностанция; „Виастройинженеринг” ООД, гр. Смолян, АБ – Фатово; 
„Евротранслогист”ЕООД – площадка Смолян по сигнал; ЕТ „Теолина” с. Широка лъка; ДПК „Метанстанция” към „Рожен Експрес”АД, гр. Смолян; „ 
ДИК”ООД-хотел „Кипарис-Алфа”, гр. Смолян - 2бр.; проверка по сигнал на гражданин в гр. Смолян, бул. „България” №51;  

Води: СЗ ОТЦ – Община Смолян; Приемателна комисия – „Допълнително водоснабдяване к.к. Пампорово-Помпена станция първи подем. Напорен 
водопровод от помпена станция първи подем до помпена станция втори подем – село Мугла, община Смолян”; „Артекс” АД  гр. Ардино – текстилно 
предприятие; „Ардино-Мрамор” ООД гр. Ардино – кариера за добив и преработка на мрамор; „Апаз-Станимир Ананиев” гр. Ардино - автомивка и 
автосервиз; СД „Салих В.А. и сие” с. Жълтуша, общ. Ардино-МПП; „Анмар” ООД с. Падина, общ. Ардино- МПП; „Екостройгруп” ООД гр. Ардино-ТМСИ 
„Стоянов мост”; „Винара” ЕООД с. Гела, общ. Смолян – хотел за селски туризъм-2бр.; „П.А.Л.-БГ” ЕООД с. Беден, общ. Девин – рибопреработващо 
предприятие; ПСОВ-Пампорово;  ПСОВ-Проглед;„Виастройинженеринг” ООД  - производствена база Чепеларе; ЕТ „Ник-60” с. Хвойна, общ. Чепеларе – 
рибопреработващо предприятие; „Скорпион-21” ЕООД –МПП с. Забърдо, общ. Чепеларе; ЕТ „Давид Кафадаров”, с.Плетена – автомивка; ЕТ „Ахмед 
Джилджов”, с.Сатовча – автомивка; „ЕТ „Карамфил Касаклиев”, гр.Доспат – МПР „Доспат”; ЕТ „Георги Терзиев”, гр.Доспат – бетонов възел; ЕТ „Емил 
Хаджиев” , гр.Доспат – бетонов възел 

Земни недра: площадка за временно съхранение на  подземни богатства – скалнооблицоващи материали в с. Долен, общ. Сатовча; находище 
„Дълга усойка”, общ. Рудозем към „Рудметал” АД гр. Рудозем; кариера „Фатово”, общ. Смолян към „Виастройинженеринг” ООД гр. Смолян; находище 
„Витина-2”  с. Витина, общ. Рудозем към „Стоунс Къмпани БГ” ООД; Кариера „Тикале”, експлоатирана от „БКС” ЕООД, гр.Смолян; Площ „Шиковското”, 
проучвана от „Интегрирани пътни системи” АД, гр.София; площ „Тикале”, проучвана от „Пътстрой – пътища” ЕООД-гр.Пловдив 

ЗТ и Биоразнообразие: Мониторинг родопски крем резерват „Сосковчето”; Мониторинг на Родопски крем в с. Сивино, общ. Смолян  и с. Проглед, 
общ. Чепеларе; Проверка резерват „Сосковчето”; Проверка на ЗТ „Поречието на р. Девинска” и ЗТ „Караджа дере”-2бр.; ЗМ „Ливадите” и ЗМ „Куцинско 
блато”; Извършени две проверки на орех в гр. Смолян и една проверка в с. Чокманово, общ. Смолян; Извършени са  9 бр. проверки за нанесени щети от 
кафява мечка над селскостопанско имущество и животни в: с. Брезе и  с. Триград, общ. Девин;  гр. Лъки,  с. Оряховец, общ. Баните и  с. Две тополи-2 бр., 
общ. Баните; с. Върбово, общ. Смолян; с. Аламовци, общ. Златоград; гр. Чепеларе; Извършен е оглед на място във връзка нападение на мечка над жена 
в с. Малка Арда, общ. Баните; залагане на капани  за улавяне на кафява мечка в с. Малка Арда, общ. Баните . Извършени са  4 бр. проверки по 
разрешително за улов на кафява мечка в с. Малка Арда, общ. Баните;  

Отпадъци: Проверки по населени места за наличие на замърсени площи с битови и строителни отпадъци: по жалба в м. „Косинско, землище на гр. 
Смолян; Последваща проверка по жалба на Сабри Хаджиали в с. Бял извор, общ. Ардино; с. Бял Извор, с. Падина, с. Еньовче, с. Жълтуша и с. Главник, 
общ. Ардино; с. Долен, община Златоград; с. Бяла река -2 бр., общ. Рудозем, с. Елховец, община Рудозем; Коритата на р. Арда, р. Чепинска, р. Елховска 
на територията на община Рудозем; проверка с. Чубрика, общ. Ардино; кметство Богатино, общ. Ардино; р. Въча при гр. Девин; Проверки на депа за  
битови и строителни отпадъци: Общинско депо на община Баните в ликвидация м. „Оран Преслуп Киселка”- 2бр.; Общинско депо на община Неделино в 
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ликвидация – 2бр.; Депо за строителни отпадъци на община Златоград в землището на с. Страшимир – 2 бр.; Депо за строителни отпадъци на община 
Мадан; Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Мадан с оператор ЕТ „Костадин Кабаджов” гр. Мадан; Проверки на  центрове за разкомплектоване на 
ИУМПС И площадки за ОЧЦМ:  „Кабакчиев” ЕООД площадка Девин; „Елинор Металс” ЕООД площадка в гр. Девин; центрове за разкомплектоване на 
ИУМПС-  с. Сатовча и с. Кочан, общ. Сатовча; Проверки на ПХБ: Подстанция Рудозем- ЕСО ЕАД-МЕПР Смолян; Подстанция Ерма река - с. Ерма река - 
ЕСО ЕАД-МЕР-Пловдив, МЕПР Смолян; Подстанция Златоград - ЕСО ЕАД- МЕР-Пловдив, МЕПР Смолян; Подстанция Смолян ЕСО ЕАД МЕПР Смолян; 
Проверки на обекти производствени и опасни отпадъци: ЕТ „Тоника-Марияна Беловодска” гр. Чепеларе – гатер 2 бр.; ГПК „Гора” гр. Чепеларе, гатер; 
„ЙОЛА” ЕООД гр. Чепеларе, гатер; „Секвоя” ЕООД гр. Чепеларе, гатер; „Родопа-7л” ООД гр. Чепеларе, гатер; ЕТ „Киряков-Б.Б.К.Н. Киряков” гр. Чепеларе, 
автосервиз; „Инсталация за преработка на излезли от употреба гуми” с. Средногорци на „Екоенергия 2008” ЕООД; ЕТ „Ажер-Явор Матев” с. Смилян, 
гатер; ЕТ „Невен Заимов” с. Смилян, гатер; „АИДА” ООД с. Смилян, гатер; „Форест Сал” ООД с. Смилян, гатер; ЕТ „Фагос-Албена Хаджиева” с. Смилян, 
гатер; „Тераком” ООД гр. Смолян, гатер с. Могилица; „Транслес Комерс” ЕООД с. Митовска, общ. Мадан – гатер; „Гранд” ООД гр. Рудозем, площадка с. 
Средногорци, общ. Мадан-производство на кашони; „Ник” ЕООД гр. Смолян – гатер; „Инвест Мик” ООД гр. Мадан- гатер; ЕТ „Звездалин Карамфилов” с. 
Търън, общ. Смолян- гатер; „Родопа-лес”  ООД гр. Мадан – гатер; „ОВК-Експрес” ЕООД гр. Мадан – автосервиз; ЕТ „Лилко Качанов” с. Сатовча – гатер; 
„Оптима” ООД с. Кочан, общ. Сатовча – гатер; „Верка” ООД с. Любча- дърводелски цех в м. „Дъбраш”, землище на с. Осина, общ. Сатовча; „Алпине Бау 
ГМ Бх-клон България” гр. София, площадка Девин – техническа база; „Родопи Автотранспорт” АД гр. Девин – транспортна фирма; ЕТ „Сетко-Севдалин 
Илъков”  гр. Рудозем – автосервизни услуги; : „Лукойл България4 ЕООД – площадка гр.Смолян; „НИК” ЕООД – площадка гр.Смолян – дървопреработващ 
цех; ЕТ „Захари Терзиев” – гатер; ЕТ „Костадин Чолаков – Чоки” – металообработващ цех; „Ив комет” ООД- автомивка и бензиностанция гр.Чепеларе; ЕТ 
„Асен Хаджиев” , с.Забърдо-гатер; ЕТ „Иван Карталов”, с.Забърдо- гатер; ЕТ „Виктор Кулов” , с.Забърдо – гатер; „Ихтяров” ЕООД, гр.Чепеларе – 
транспортираща фирма. 

Проверка на  задължени лица по чл. 11, ал. 1 и 2 от ЗУО:  ЕТ „Таня Касабова” гр. Смолян, магазин; „Вентони Козметик” ЕООД гр. Рудозем, 
производство на козметика; ЕТ „Рос-си Силвия Митевска” гр. Рудозем, производство на хлебни и сладкарски изделия; ЕТ „Еро-Х Емил Хаджиев” гр. 
Златоград- сладкарски цех; ЕТ „Интерменю-65 М” с. Чепинци, общ. Рудозем – производство на сладкарски изделия; ЕТ „Атанас Паликаров-Медикус” с. 
Чепинци, общ. Рудозем – сладкарски цех;  

Превантивна дейност: проверка по жалба за фотоволтаична централа в с. Габрица, общ. Смолян; 
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