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ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ-СМОЛЯН 
за м. Октомври 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.    
131 72 1 бр.   

– чл. 104, ал.1, т.3 и 
т.4 във връзка с чл. 5, 

ал.3, т.1 от ЗУО 

- 
 

- - 2567 лв. - 

 
131 проверки извършиха експертите от РИОСВ-Смолян през месец октомври. За констатирано нарушение - разкомплектоване на 

ИУМПС е съставен акт на физическо лице от община Сатовча. 
Като цяло дейността на инспекцията е съобразена с плануваните задачи в годишния план. Извън плановите проверки основно са 

свързани със 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 за улов от СДП „Балкани” , като 
експерти на РИОСВ – Смолян активно участват в процеса, както на определяне на местата за поставянето им, така и по контрола на 
издаденото разрешително от МОСВ за улов на кафява мечка. Осъществен е и контрол при отстрел на кафява мечка в района на ДЛС 
„Извора”. 

През месеца са извършени и 4 проверки и измервания на източници на промишлен шум. Измерените на границите на обектите и в 
местата на въздействие еквивалентни нива на шума LAекв  са в границите на допустимите (LДОП)   за съответните зони (Съгласно Наредбата 
№6/26.06.2006г.  за показателите за шум в околната среда /жилищни зони, централни градски  части, производствено-складови зони и др.). 

Съвместно с ОУ „Гражданска Защита -Смолян” са извършени проверки на хвостохранилища, контролирани от РИОСВ – Смолян - в 
гр. Рудозем, с. Ерма река, общ. Златоград и гр. Лъки; 

В направление опазване чистотата на атмосферния въздух през месеца са извършени 5 проверки за летливи органични съединения, 7  
за озоноразрушаващи вещества и 7 на източници на емисии.  
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В направление „Управление на отпадъците” през месеца е наблегнато на предприятия, извършващи дейности с производствени и 
опасни отпадъци. Засилен е контрола и върху чистота на водните обекти, при което се констатират замърсявания на бреговете с битови 
отпадъци, изоставени от риболовци на яз. Въча. В резултат на това се организира среща с всички институции, отговорни за разрешаването 
на проблема, на която се взеха  конкретни предложения за организиране на почистване и завишаване на контрола, съобразно законовите 
правомощия на страните.  

В направление „Земни недра”. са извършени общо 3 бр. специализирани проверки на място в областта на опазването и 
рационалното използване на подземните богатства на действащи обекти. Не са констатирани нарушения в резултат на работата и 
изпълнението на инженерните проекти.  

Проверени  са и 31 обекта по компонент води. 13 от поверените  обекти са включени в контролно информационната система за 
състоянието на отпадъчните води. Извършени са и съвместни проверки на язовири и микроязовири. Целта е да се провери проводимостта 
на речни участъци след хидротехнически съоръжения, както и определянето на потенциално опасни участъци в реките и годността на 
съоръженията на язовири и микроязовири /стени, изпускатели, преливници, водовземни съоръжения/.  
 
 
Проверени обекти по компоненти и фактори  
Комплексна проверка на: „Мода шпорт” ЕООД гр. Мадан – шивашко предприятие – по  компоненти и фактори - води, отпадъци, въздух; 
„Родопска тъкан”АД /несъстоятелност/ и Родопска тъкан-97 АД гр.Смолян – текстилно предприятие – по компоненти и фактори - води, 
отпадъци, въздух;  
Съвместна проверка с ОА-Смолян и ОУ ”ГЗ” на потенциално опасни водни обекти – яз. Доспат, яз. Пловдивци, яз. Златоград, 
микроязовири – Хайдушки поляни, Пампорово, Лагера, Давидково, Букова поляна и Кастракли;  
Извършена проверка, съгласно Заповед № ОК-03-02-640/29.04.2010г. на Областен управител на Област Смолян на: „Барон” ООД с. 
Змейца – обувен цех; 
Съвместни проверки с ОУ „ГЗ-Смолян” на : „Горубсо Мадан” АД  - хвостохранилище „Рудозем-2”, „Горубсо-Златоград” АД – 
хвостохранилище „Ерма река” и „Лъки Инвест” АД – хвостохранилище  „Лъки-2-комплекс”; 
Съвместни проверки: „Монд Дервиш” ООД – с. Барутин – дървопреработващо предприятие - по компоненти  въздух, отпадъци и ОХВ; 
„Ник-60-Недялко Колаксъзов” – рибопреработващо  предприятие и  „Скорпион-21” ООД – МПП с. Забърдо, общ. Чепеларе – по компоненти  
въздух и води;  „Саба” ООД с. Касъка, общ Доспат - производство на обувки; ЕТ „Карамфил Каракашев” – автосервиз в  с. Барутин; „Нитекс-
96” АД гр. Доспат – производство на трикотажни изделия - по компоненти  въздух и отпадъци; Административна сграда на „Родопи Строй 
2000”АД гр. Мадан (по сигнал) – по води и отпадъци;  
  
Въздух: ЕТ „Виастройинженеринг” ООД гр. Смолян – АБ „Грохотно”; Хотел „Кипарис” гр. Смолян; „Салвелинус Рея Фиш” КД - 
рибопреработващо предприятие гр. Доспат; „БКС” ЕООД гр. Смолян – асфалтова база „Тикале”; Специализирана болница за 
рехабилитация с. Баните, „Банитекс” ЕООД („Кеми текстайлс” ООД) с. Баните, Бензиностанция „Анри-64” – с. Баните; „Рожен Милк” ООД с. 
Гълъбово – мандра с. Давидково, общ. Баните; „Рубелла  - Бюти” АД гр. Рудозем – предприятие за козметика, „Минерал” ЕООД – 
производствена база за стр.материали с. Баните;  
 Води: ЕТ „ЕЛСЕГО – Елена Ганчева” – хотел – ресторант  при Ягодинска пещера; ОСЖС – Смолян – опитна станция; река „Крива река” – 
землище на гр. Смолян; МВЕЦ „Сливка” - ТМСИ и бетонов възел – местност „Канарата”, общ. Баните; „Ай Пи Зет” ЕООД – бетонов възел в 
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местност „Кръстатица”, общ. Баните; ЕТ „Красамир Терзиев 2000” – автомивка с. Оряховец, общ. Баните; „Рожен Милк” ООД с. Гълъбово – 
мандра с. Давидково, общ. Баните; ОСЖЗ – Смолян, подобект „Кравеферма”; „Винара” ЕООД с. Гела, общ. Смолян и хотел, „Драма” ЕООД 
с. Гела, общ. Смолян;  
ЗТ и Биоразнообразие:  Извършени  проверки  за нанесени щети от кафява мечка над селскостопанско имущество:   с. Петково, общ. 
Смолян, с. Две тополи, общ. Баните, с. Рибен дол, общ. Баните  – 2 бр., с. Давидково, общ. Баните, с. Богутево, общ. Чепелар – 4 бр., гр. 
Девин, с. Босилково, общ. Баните, с. Беден, общ. Девин, КК „Пампорово” и гр. Лъки, общ. Лъки; Пробонабиране на почвен материал за 
генетичен анализ - с. Смилян и с. Кошница Проверка на ЗТ „Буйновско ждрело”; Участие в 3 бр. комисии за съгласуване сеч на орех – гр. 
Смолян – 2бр. и с. Славейно, общ. Смолян; Извършена проверка на ДЛС-Извора, във връзка с издадено разрешително №270/03.06.2010г. 
за острел на кафява мечка; Извършен мониторинг на кафява мечка на територията на РИОСВ-Смолян; - 21 
 
Отпадъци:  Проверки по населени места за наличие на замърсени площи с битови и строителни отпадъци: с. Ерма река, общ. Златоград;  
хижа „Пашалийца” землище на с. Павелско, общ. Чепеларе; с. Забърдо, общ. Чепеларе и гр. Чепеларе; км. Любино, с. Китница, с. Боровица 
– 2бр., с. Голобрад, с. Чубрика, с. Стояново и км. Сухово – 2бр.  - общ. Ардино; с. Вълкосел -2 бр., с. Сатовча – 2бр., с. Плетена с. Фъргово и 
с. Слащен общ. Сатовча; с. Стойките, общ. Смолян; комплекс „Чилингира” – местност „Старо лозе” землище на с. Михалково, общ. Девин; с. 
Чокманово, общ. Смолян; с. Баните, общ. Баните; Проверка на фирми извършващи дейности с производствени и опасни отпадъци – 
проверки на дървопреработващи предприятия: „ММД”  ЕООД с. Долен, общ. Сатовча, ЕТ „Пламен Светлозаров” с. Кочан, ЕТ „Лилко 
Качанов” с. Сатовча, ЕТ „Салих Карамустафов-Бачи гр. Доспат, ЕТ „Кибрие Чолакова-Олимп” с. Късак, общ. Доспат, ЕТ „Росен Кьорчев” с. 
Барутин, общ. Доспат, „Верка” ООД с. Любча – площадка местност „Дъбраш”, ЕТ „Ариф Чаушев”  и „Бор-2004” ООД – с. Змейца, общ. 
Доспат, „Лесинвест” АД  и „Гора-2” ООД - гр. Девин, „Елса” ЕООД, „Регал Стеф” ЕООД, ЕТ ”Ела – Емил Хаджиев” и „Чико – С” ЕООД - гр. 
Смолян ;  „Барон” ООД с. Змейца, общ. Доспат – цех за производство на обувки; ЕТ „Христо Заимов СИИ ХХ”- площадка гр. Девин – обувен 
цех – гр. Девин, ЕТ „Ридван Фелети-Рики” – автомивка и ЕТ „Емил Христов -74” – автосервиз – гр. Мадан; „МБАЛ-Девин” АД и „Медицински 
център1 Девин” ЕООД – гр. Девин; Специализирана болница за рехабилитация с. Баните; „Любо сервиз” ЕООД – автосервиз, „Банитекс” 
ЕООД („Кеми текстайлс” ООД) – шивашко предприятие и бензиностанция „Анри-64” – с. Баните; „Петрол” АД - площадка гр. Девин; ЕТ 
”Исмаил Терзи” с. Гьоврен – шивашко предприятие; „АРЗ – Смолян” АД гр. Смолян (по сигнал); „Хидро” ООД гр. Девин – автобаза; „Заро – 
90” ООД гр. Смолян – автосервиз, ЕТ ”Сигома – Георги Горялков” – автосервиз; „СТС – Слаботокови съединители” АД – производство на 
електро-инсталационни изделия; Проверка на  задължени лица по чл. 11, ал. 1 и 2 от ЗУО: „СТС – Слаботокови съединители” АД – 
производство на електро-инсталационни изделия, „Атлантик Дивайн” ЕАД и ЕТ „Севдалина Павлова” – гр. Девин; „Нипекс – Н” ЕООД– 
хлебни и сладкарски изделия, „Ради и Ко Къмпани ООД– производство на хляб, ПК „Родопа-Райково”– хляб и хлебни изделия и търговска 
дейност, „Зеа принт” ЕООД– печатница, РВК „Орфей” – търговска дейност – гр. Смолян;Проверки на центрове за разкомплектоване на 
ИУМПС : „Кабакчиев” ЕООД с. Говедаре – площадка гр. Девин, „Елинорд металс” ЕООД с. Говедаре – площадка гр. Девин, ЕТ ”Телекс – 
Христо Кондилов” и „Робоск” ООД - гр. Смолян, Площадка за събиране и разкомплектоване на  ИУМПС в с. Сатовча; „Еко хидро-90” ООД гр. 
Пазарджик – площадка за балиране на отпадъци от опаковки в гр. Девин; „Норд Холдинг” АД площадка  за ОЧЦМ гр. Смолян; Подстанция 
„Ерма река” с. Ерма река към НЕК „ЕСО-ЕАВ-МЕР Пловдив” МПР-Смолян; „Кварц” ЕООД гр. Смолян - площадка за събиране на отпадъци 
от хартия, пластмаса и стъкло; Проверки на пътища: Смолян-Пампорово-Чепеларе-Хвойна, Смолян-Средногорци-Мадан-Златоград, Черна-
Ардино, Смолян-Стойките-Девин-Борино-Доспат и  Девин – граница с Община Кричим; Извършени съвместни проверки с представители на 
ПУДООС на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Девин, Борино и Сатовча – с. Барутин, общ. Доспат и Регионално 
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депо за неопасни отпадъци за общините Мадан, Златоград и Неделино – гр. Мадан; Проверки на депа: Регионално депо за неопасни 
отпадъци в с. Барутин; 
 
ОХВ: „Барон” ЕООД гр. Змейца – цех за производство на обувки; „Рожен Милк” ООД с. Гълъбово – мандра с. Давидково, общ. Баните; 
 
 
 
                                                                                                                                                                                Директор на  РИОСВ-Смолян:                                               
                                                                                                                                                                                                      /инж. Елен Минчев/   
 


