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ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ-СМОЛЯН 
период  месец септември 2010 г. 

 
Брой 
проверени 
обекти 
 

Брой 
дадени 
предписа 
ния 

Брой 
съставе
ни 
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.    
118 75   - 

 3 бр. 
 

Тони Веселинов Младенов -Чл.5, ал.3, т.1
 във връзка с чл.104, ал.1, т.3 от ЗУО; 
„Кабакчиев” ЕООД – чл.5, ал.3, т.6  
във връзка с чл.106, ал.1,т.2 от ЗУО; 

Румен Младенов Белев – чл.126, ал.1 
 във връзка с чл.200, ал.1, т.6 от ЗВ 

 

3 300 лв. 
 
 

300 лв. 
 

2 000 лв. 
 

1 000 лв. 
 
 

1 бр. на 
„Виастройинженеринг

” ООД  гр. Смолян 

638.86 лв. - 

 
         118 проверки извършиха експертите от РИОСВ-Смолян през месец  септември, при които са дадени 75 предписания. Издадени са 3 
броя наказателни постановления на обща стойност 3 300 лв.-на Тони Веселинов Младенов- не изпълнява разпоредбите за третиране на 
различните по вид, произход и свойства отпадъци, на „Кабакчиев” ЕООД – не води отчетност за отпадъците по реда, определен със ЗУО и 
подзаконовите нормативни актове по прилагането му, на Румен Младенов Белев – изхвърля отпадъчни води във воден обект и 
канализационна система, като нарушава емисионните норми и изисквания. 
        Като цяло дейността на инспекцията през месеца е съобразена с плануваните задачи в годишния план. Извън плановите проверки 
основно са свързани със сигнали на граждани –1 в направление земни недра,  1 в направление отпадъци  и 16 при оценка на нанесени 
щети от мечки върху слескостопанското имущество.  

Продължават  проверките по хижи и вилни селища,  свързани с контрол на пречиствателни съоръжения за отпадни води и управление 
на отпадъците. Проверени са  11 обекта.   По населените места за наличие на замърсени с битови и строителни отпадъци площи са 
извършени 15 проверки. Констатира се изпълнение на дадените предписания и почистване на  нерегламентирани сметища в община 
Сатовча в населените маста -  с. Фъргово, с. Плетена, с. Крибул, с. Ваклиново, с. Долен, с. Осина, с. Жижево и  в общ.Ардино - с. Русалско, 
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км. Любино, км. Сухово и км. Стояново . Проверени са общинските депа в ликвидация на общините Баните и Лъки и Регионално депо – 
Мадан., на което  започна стоителството по разирението му. 

През месеца се проведе работна среща в РИОСВ-Смолян, във връзка с изграждане водния цикъл на гр. Смолян и запрашеността на 
въздуха в града. В срещата взеха участие представители от Областна администрация-Смолян, Община Смолян, РИОСВ-Смолян, РИОКОЗ  
Смолян, Независим строителен надзор на обекта и изпълнители на СМР, като се  набелязаха мерки за подобряване опазването на 
чистотата на атмосферния  въздух в града относно запрашеността при извършване на строителни работи. Във връзка с взетите решения 
контрола през целия месец бе засилен.  

Проверени са и 19 обекта по компонент води. Във връзка с мониторинга на отпадни води са взети 10 проби. 
        През месец септември се извършиха 3  комплексни проверки на: Рудник „Дружба” и рудник „Джурково” с оператор „Лъки инвест” АД – 
гр.Лъки по компоненти и фактори на околната среда както следва: отпадъци; води – отпадни води, резултати от собствен мониторинг, 
вземане на контролни проби на изход преди заустване; изпълнение на условията в решение по ОВОС; земни недра и подземни богатства – 
добив на руда, съгласно годишен проект, отстраняване на стари екологични щети; „Лъки инвест ЛОФ” ЕООД гр. Лъки – ЛОФ и 
хвостохранилище „Лъки-2 комплекс” по компоненти и фактори - води, решения по ОВОС, отпадъци, земни недра и въздух и „Мерлини – 
Данимонд” ООД, гр.София- цех за преработка на плодове и зеленчуци с. Жижево, общ.Сатовча  по компоненти и фактори - води, въздух и 
отпадъци 
        Извършена бе проверка по изпълнение на условията в Разрешително № 71/2007 г. , издадено по реда на чл.104 от ЗООС на обект 
„Лъкинска обогатителна фабрика” с оператор „Лъки инвест” АД, гр.Лъки. Констатирано бе, че операторът е предприел необходимите мерки 
за предотвратяване на големи аварий при работа с химични вещества. 
 
 
Проверени обекти по компоненти и фактори  
Извършени съвместни проверки с ГЗ-Смолян, Община Смолян и РИОКОЗ-Смолян на следните обекти: „Арексим инженеринг” ООД – 
производство на машинни елементи, „ЗММ-Инструмент” ООД – производство на металорежещи изделия, и „Родопея-Белев” ЕООД – 
млекопреработващо предприятие – гр. Смолян; Извършени комплексни проверки на: рудник „Дружба” и рудник „Джурково” с оператор „Лъки 
инвест” АД – гр. Лъки по компоненти и фактори води, решения по ОВОС, отпадъци, земни недра и добив на поздемни богатства; 
Комплексна проверка на „Лъки инвест ЛОФ” ЕООД гр. Лъки – ЛОФ и хвостохранилище „Лъки-2 комплекс” по компоненти и фактори - води, 
решения по ОВОС, отпадъци, земни недра и въздух; Комплексна проверка на  „Мерлини – Данимонд” ООД, гр.София- цех за преработка на 
плодове и зеленчуци с. Жижево, общ.Сатовча  по компоненти и фактори - води, въздух и отпадъци.  
 
 
Въздух: Проверки на изграждане водния цикъл в гр. Смолян – 2 бр., Асфалтова база - Фатово, „Геоминерал” АД- площадка с.Михалково, 
„Дългъчев – Михалково” ООД, с. Михалково - консервно предприятие, ТПК „Михалково”, с. Михалково – бутилиране на минерална и изворна 
вода, „Иридики” ЕООД – бензиностанция с. Славейно, общ. Смолян;   
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Води: ГПСОВ-Смолян; Проверки и вземане на водни проби  от ГПСОВ-Рудозем,  ГПСОВ – Мадан, ГПСОВ – Златоград; ТМСИ „Крайна” към 
„Стройимпекс Неделино 98” ООД – гр. Неделино, ТМСИ „Неделино” към „Стройвъзход” ООД - гр. Неделино, ТПК „Михалково”, с. Михалково 
- водоналивен цех,  ТМСИ „Настан” към ЕТ „Драма” – гр. Девин,  „Мурсалец” ЕООД - автосервиз и автомивка гр. Девин,  ЕТ „Хамди Салихов 
– автомивка и „Сфера” ООД – автомивка – гр. Рудозем,  проверки на млекопреработващи предприятия: „Родопчанка” ООД и ЕТ „АЛАДА-
Мохамед Банашък”  - с. Бял извор, общ. Ардино, „АНМАР” ООД с. Падина, общ. Ардино, СД „Салик В.А. и сие” с. Жълтуша, общ. Ардино; 
„Прима бетон” ЕООД,  гр.Сливен - бетонов възел „Стойките”; „Емпайър дивелъпмънт груп” АД, гр. София-бетонов възел „Райковски 
ливади”; ЕТ „Ахмед Джалджов – Родопи”, с.Сатовча- автомивка; ЕТ „Давид Кафадаров – Русия”, с.Плетена – автомивка  
Превантивна дейност: Проверки по изпълнение на Решенията по ОВОС на  МВЕЦ „Чурековска”- земл. на с. Михалково, язовир „Цанков 
камък”; Изместване на пътя гр. Девин-с. Михалково;   
ЗТ и Биоразнообразие: Извършени  проверки  за нанесени щети от кафява мечка над селскостопанско имущество:   с.  Лъкавица, общ. 
Лъки, с. Сърница, общ. Баните, гр. Девин, гр. Чепеларе – 2бр., с.  Виево, общ.Смолян – 3 бр., с. Кутела,  с. Горово, с. Петково, с. Широка 
лъка - общ. Смолян; с. Зорница, общ. Чепеларе – 3 бр. и гр.Златоград;  
 Извършена проверка по сигнал за сеч на дървета в резерват „Шабаница” на територията на с. Кестен;  Проверка по жалба за сеч на орех в 
с. Фатово, общ. Смолян; Извършена подготовка и участие в мониторинг на кафява мечка;  
Отпадъци:  Проверки по населени места за наличие на замърсени площи с битови и строителни отпадъци: с. Фъргово, с. Плетена, с. 
Крибул, с. Ваклиново, с. Долен, с. Осина, с. Жижево общ. Сатовча, с. Русалско, км. Любино, км. Сухово и км. Стояново, общ. Ардино, с. 
Баните, общ. Баните, с. Михалково, с. Осиково и с. Лясково, общ. Девин; Проверка на здравни заведения в гр. Мадан – МБАЛ „Проф. Д-р 
Константин Чилов”; „Хоспис Мадан” ЕООД; „Медицински център Мадан” ООД; Проверки на обекти производствени и опасни отпадъци: ЕТ 
„Васи-Василка Чолакова” гр. Чепеларе – магазин за продажба на дрехи, „Дейзи-М” ООД с. Борино – шивашко предприятие; Проверки на 
дървопрероботващи предприятия - „Секвоя” ЕООД и „ЙОЛА” ЕООД -  гр. Чепеларе, ”Персенк” АД с. Хвойна, ЕТ „Цанко Кавръков” и ЕТ 
„Марина-64”с. Павелско, общ. Чепеларе, ЕТ „Денис-50 Росенка Терзийска” с. Малево, общ. Чепеларе, ЕТ „Асен Шалаков-Асеница” с. 
Ягодина, общ. Борино, ЕТ „Али Велиев-Сая”, „Вева груп” ЕООД и ЕТ „Ахмед Бонгуев –МЕ-60” – с. Борино, ГПК „Борика” с. Стойките, общ. 
Смолян, ГПК „Ела-2001”  и ГПК „Карлък-СС” – с. Широка лъка, общ. Смолян, „Стамболи” ЕООД, ЕТ „Джуси – Салих Камберов”, ЕТ „Ерол – 
СХ-Идриз Хаджи” и „Фалкос” ЕООД – с. Барутин, общ. Доспат, ”Лес инвест” ЕООД, с.Чавдар, общ. Доспат, ЕТ „Пламен Светлозаров”  с. 
Долен, общ. Сатовча; ”Елинорд металс” ЕООД – площадка за изкупуване на ОЧЦМ в гр. Девин; „Орион-МД” – бензиностанция, „Извора” 
ООД– шивашко предприятие и „Джеджо-69” ЕООД– автосервиз – с. Борино; „Димар шус” ООД-  обувен цех с. Барутин, общ. Доспат; „СНС – 
Транс-Строй Комерс” ЕООД – гр. Мадан – транспортна фирма; ЕТ „Емил Христов- 74”, гр.Мадан – автосервиз; ЕТ”Ридван Филети – Рики”, 
гр.Мадан – автомивка; „Лъки инвест Джурково” ООД , гр.Лъки – рудник;  ЕТ „Давид Кафадаров – Русия”, с.Плетена – автомивка; ЕТ „Ахмед 
Джалджов – Родопи”, с.Сатовча- автомивка; „Рудомет груп” ЕООД, гр. Рудозем- площадка за ОЧЦМ;Проверка по жалба в с. Стойките - 
махала Гращица, общ. Смолян; Проверки на хижа „Персенк” и хижа „Пашалийца” – общ. Чепеларе; Проверки на обекти в местност 
„Хайдушки поляни” – Почивна база на „Ай Пи Зет”, Къща за гости „4х4”, Вила „Инка”, Почивна база „Първомай”, Хижа „Хайдушки поляни”  и 
хижа „Момчил юнак”; Проверки на обекти в местност „Момина вода” – Хижа „Момина вода” и Вила „Такови”; Участие в комисия за проверки 
на площадки за съхранение на пестициди с изтекъл срок на годност в общ. Сатовча, обл.Благоевград – Б-Б кубове в с.Сатовча и с.Слащен 
и склад в с. Вълкосел , съгласно заповед на кмета на общ.Сатовча; Последваща проверка на склад за пестициди в с.Давидково, 
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общ.Баните; Проверки на депа: Общинско депо в ликвидация гр. Лъки и Общинско депо в ликвидация с. Баните, Регионално депо за ТБО – 
гр.Мадан; -  
ОХВ: Проверка по изпълнение на условията в Разрешително № 71/2007 г. , издадено по реда на чл.104 от ЗООС на обект „Лъкинска 
обогатителна фабрика” с оператор „Лъки инвест” АД, гр.Лъки  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
   
                                                                                                                                                  Директор на  РИОСВ-Смолян:                                             
                                                                                                                                                                                                          /инж. Елен Минчев/        
         
 
 
 
 
 
 
  
 
 


