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119 проверки извършиха експертите от РИОСВ-Смолян през месец  август.  За неизпълнение на предписание за почистване на 

замърсени площи е съставен акт на кмета на село Бял Извор, общ. Ардино.  
Като цяло дейността на инспекцията през месец август е съобразена с плануваните задачи в годишния план. Извън плановите 

проверки основно са свързани със сигнали на граждани – 4 в направление атмосферен въздух, 1 в направление земни недра, 1 в 
направление отпадъци, 3 проверки по сигнал на областния управител но Област Смолян  и 7 при оценка на нанесени щети от мечки 
върху слескостопанското имущество.  



 стр.2 

Започнаха проверките по хижи и вилни селища, предпочитано място за посещение в летния сезон, като проверките са свързани с 
правилната експлоатация на   отоплителни инсталации, пречистване на отпадните води и управление на отпадъците. Проверени са  7 
обекта. 

В направление опазване чистотата на атмосферния въздух през месеца са получени многобройни жалби, сигнали и оплаквания от 
запрашаване вследствие изграждане на водния цикъл в града, включително интерес от национални медии / програма „Хоризонт”/. 
Извършените проверки и дадените  предписанията в тази връзка,  преустановиха сигналите  от граждани. 

При последващи проверки се констатира  изпълнение на дадените предписания и почистване на  нерегламентирани сметища в 
община Сатовча в населените маста -  Вълкосел, Кочан, Фъргово, Плетена, Долен, Слащен и Сатовча. Извършени са 15 проверки по 
населени места. Проверени са общинските депа в ликвидация на общините Баните и Чепеларе, Регионалните депа – Смолян и Мадан. 
Продължават проверките /24 бр./ на обекти, извършващи дейност с производствени и опасни отпадъци.  

В изпълнение на мерките по отношение на конфликта „Човек-мечка”  съвместно с ЛРД- „Райково” са поставени 6 капана на три 
места, раздадени са  спрейове за самотбрана на населението на кметовете на населените места, раздадени са консумативи и са 
дадени указания за събиране на проби за ДНК-анализ на мечки. Извършени са 8 проверки на защитени територии.  

Проверени  са и 9 обекта по компонент води.  
 
 
Проверени обекти по компоненти и фактори 
ЕТ „Елитекс-Богдан Богданов” – производство на облекла –проверка  по сигнал по компонент  въздух и отпадъци; 
Извършени съвместни проверки на „Бимекс-2000” ООД  гр. Смолян - гатер; „ЕТ „Митко Георгиев” гр. Смолян -производство на 
интериорни врати по компоненти  въздух и отпадъци; 
Извършени проверки по жалба и писмо на Областен управител на Област Смолян на следните предприятия: „Секвоя” ООД – 
дървопреработващо предприятие, „Йола” ООД– дървопреработващо предприятие и ГПК „Гора” – дървопреработващо предприятие  -  
гр. Чепеларе – по компоненти въздух и отпадъци;  
Въздух: „Евротранслогистик” ЕООД  гр. София, площадка Смолян – 3бр.; „Горубсо-Златоград” АД гр. Златоград обогатителна фабрика 
с. Ерма река; АБ - Грохотно към „Виастройинженеринг” ООД гр. Смолян- измерване на емисии на вредни вещества; ЕТ „Теолина” с. 
Широка лъка, общ. Смолян - бензиностанция; ЕТ „Юлиян Исаков” с. Триград, общ. Девин – МПП; ЕТ „Роман Мушков” гр. Златоград- 
автосервиз- ЛОС; ЕТ „Верос” гр. Златоград- автосервиз - ЛОС; ЕТ „Емил Любомиров” гр. Златоград – строителна фирма – ЛОС; 
„Хелиос ЕАБ” ЕООД гр. Златоград- дърводелски цех- ЛОС; „Велк” ООД гр. Златоград – строителен цех – ЛОС; ЕТ „Ба Станю” гр. 
Златоград – дърводелски цех – ЛОС; ЕТ „Красимир Чепчиев”  гр. Златоград - строителна фирма – ЛОС; Хотел „Кипарис алфа” гр. 
Смолян, ЕТ „Юри Мемов” – дърводелски цех, ЕТ „Майстор Милен” -дърводелски цех и ЕТ „Трендафил Куледжиев” - дърводелски цех  - 
с. Старцево, общ. Златоград; „Белотекс-95” АД – цех за производство на трикотажни изделия - гр. Златоград; „Финта” АД гр. Рудозем – 
производство на обувки и „Арси козметикс” ЕООД с. Елховец, общ. Рудозем – предприятие за производство на козметика  -  съвместни 
проверки с Гражданска защита – Смолян; Извършена проверка по жалба на  „Воден цикъл на гр. Смолян”;  
Води:  „Прогресстрой” ЕООД гр. Рудозем – ТМСИ „Рудозем”; „Русков” ООД гр. Рудозем- ТМСИ „Русков”; „Горубсо-Мадан” АД гр. Мадан 
– ХХ „Рудозем-2” -2 бр. и р-к „Крушев дол”; „Аймекс” ООД гр. Мадан – автомивка; „Мода шпорт” ЕООД гр. Мадан - шив. предприятие; 
„ТМСИ” ЕООД гр. Смолян- ТМСИ „Върбина”; ГПСОВ-Смолян, гр. Смолян;  
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Земни недра:  Пътна отсечка с. Соколовци- м. „Роженски ливади”, общ. Смолян – по сигнал;  „Горубсо-Златоград” АД – обогатителна 
фабрика с. Ерма река; 
ЗТ и Биоразнообразие: Контрол по разрешително за отстрел на мечка – 2 бр.; Контрол по разрешително за улов на мечка в общ. 
Баните – 1 бр.; Извършени проверки  за нанесени щети от кафява мечка над селскостопанско имущество  в с.  Кукувица, с.  Бориково и       
с. Виево, общ. Смолян; с.  Оряховец, общ. Баните; с. Лъкавица, общ. Лъки - 2 бр. и гр. Чепеларе; Проверки на ЗМ „Хубча”, р-т 
„Сосковче”, ЗМ „Връх Средногорец”, ЗМ „Дълбоки дол”, ЗМ „Света Неделя”  с. Старцево, общ. Златоград, ПЗ „Смолянски езера”, ПЗ 
„Невястата” и ПЗ „Годумска дупка”;  Проверка на орех в с. Виево, общ. Смолян; Извършени 2 бр. проверки за съгласуване на сеч на 
орех в с. Ерма река, общ. Златоград;  
 
Отпадъци: Проверки по населени места за наличие на замърсени площи с битови и строителни отпадъци: с. Годешево, с. Слащен, с. 
Долен- 2бр., с. Сатовча,  с. Ваклиново, с. Вълкосел и с. Кочан, общ. Сатовча; с. Жълтуша, с. Падина, с. Еньовче и с. Бял Извор, община 
Ардино; с. Чокманово и землище на  с. Стойките, общ. Смолян; с. Бяла река, общ. Рудозем; Извършена проверка по жалба  в гр. 
Смолян; Проверки на хижи и почивни бази в местност „Момина вода” и местност „Хайдушки поляни”, общ. Смолян: Хижа „Момчил 
юнак”-стара, хижа „Момчил юнак”- нова, вилно селище” Четирите сезона”, почивна база на Община Кърджали, хижа „Преспа” и хотел 
„Родона” – местност „Хайдушки поляни”, хижа „Момина вода” и хотел „Старата къща” – местност Момина вода, общ. Смолян;   
Извършени проверки на: Общинско депо в ликвидация м. „Ракидата” гр. Чепеларе; Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Мадан; 
Общинско депо в ликвидация в м. „Оран Прескуп”, землище на с. Оряховец, общ. Баните;  Регионално депо за неопасни отпадъци гр. 
Смолян; Проверка на ГПСОВ-Смолян, гр. Смолян;  Проверка на площадка за събиране и разкомплектоване на ИУМПС с. Сатовча; 
Проверки на обекти производствени и опасни отпадъци:  Инсталация за преработка на излезли от употреба гуми в с. Средногорци, 
общ. Мадан, собственост на „Екоенергия 2008” ООД гр. Смолян; „ММД” ЕООД с. Долен, общ. Сатовча – дърводелски цех; ЕТ „Пламен 
Светлозаров” площадка с. Долен, общ. Сатовча – дърводелски цех; Площадка за сепариране на отпадъци от опаковки с. Средногорци 
на ЕТ „Тома Хараламбов”; „Ероглу” ЕООД гр. Смолян – дърводелски цех; „Лукойл българия” ЕООД площадка-Смолян- бензиностанция; 
„Топливо” ЕООД гр. Смолян – производство на брикети; „Рудмет Груп” ЕООД, „МБАЛ Рудозем” ЕООД, „РИКО” ООД и ЕТ „РИКИ-Хайри 
Хутев” -  гр. Рудозем; ЕТ „Вилдана Миленова-Славена” – дървопреработващ цех, ЕТ „Салих Карамустафов-Бачи” – дървопреработващ 
цех, ЕТ „Кемал Сариев” – дървопреработващ цех, „Доспатлес” ЕАД - дървопреработващ цех, ЕТ „Румен Терзиев-Реджи” - 
дървопреработващ цех, „Кима-В” ЕООД - дървопреработващ цех, ЕТ „Технолес – Джамал Пържанов” – дървопреработващ цех   -  гр. 
Доспат; ЕТ „Лилко Качанов” - дървопреработващ цех -  с. Сатовча; ЕТ „Атанас Кузмов” - дървопреработващ цех, ЕТ „Станислав 
Сливов” - автосервиз, „Симеонов-64” ЕООД - дървопреработващ цех , ЕТ „Бикс-Борис Савов” - дървопреработващ цех и „Престиж 
солища” ООД - дървопреработващ цех – гр. Чепеларе;    Проверка на  задължени лица по чл. 11, ал. 1 и 2 от ЗУО: „Белотекс-95” АД гр. 
Златоград– производител на сурови тъкани и изделия от тях; „Свобода 97” АД гр. Златоград – шив. предприятие; „Свобода 05” ООД гр. 
Златоград-  търговско представителство на  „Свобода 97” АД;  „Торлука” ЕООД гр. Смолян – производство на тоалетна хартия и 
салфетки; „Веселин Сираков-80” ЕООД гр. Смолян – търговия с МПС; „Вастрейд” ООД гр. Смолян – преработка на диворастящи гъби; 
 
 
                                                                                                                                                       Директор на  РИОСВ-Смолян:                                    
                                                                                                                                                                                                     /инж. Елен Минчев/         
 


