
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  
Министерство  на  околната  среда  и  водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите – С м о л я н 

1/3 
 4700  гр. Смолян,  ул.”Дичо Петров” № 16, ПК 99,  e-mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg,  http://riewsm-bg.eu               
 Директор: +359301/60-113, Тех. сътрудник: +359301/60-100, Експерти: +359301/60-108, Fax: +359301/60-121 

 

 
ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ-СМОЛЯН 

за месец Януари 2011г. 

 
 

66 проверки извършиха експертите от РИОСВ-Смолян през месец януари. Издадени са общо 4 наказателни постановления на обща 
стойност от 3500 лева. Две от тях – на кметовете на община Сатовча и с. Слащен са за неизпълнени предписания във връзка с почистване 
на замърсени с отпадъци площи. За неизпълнено предписание да почистване на каломаслоулавител на - „Рожен експрес” АД гр. Смолян е 
съставен акт. Акт е съставен и на Опитна станция за животновъдство и земеделие във връзка със замърсяването на воден обект.  

 Във връзка с възникнал инцидент и допуснато замърсяване на река Юговска с олово, през месеца е засилен контрола върху 
хвостохрънилище „Лъки 2 – комплекс към от „Лъки Инвест ЛОФ”ЕООД. Извършени са 4 проверки на обекта и са взети водни проби. В 
следствие на получен сигнал за замърсяване на река Мадаска са извършенти и четири проверки на и рудник „Крушев дол” към „Горубсо 
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- „Рожен експрес” 
АД гр. Смолян – 
чл.166, т.3 от 

ЗООС 
- ОСЖЗ-Смолян –   
чл. 116, ал.1 от ЗВ 

4 бр. 
- НП №1/04.01.2011г. издадено срещу 
Арбен Мустафов Мименов – кмет на 
община Сатовча – за нарушение по 

 чл.104в от ЗУО 
- НП №2/04.01.2011г. издадено срещу 

Джеит Мустафа Нейзир  
кмет на с. Слащен, общ. Сатовча,  
за нарушение по чл.104в от ЗУО   

- НП№3/25.01.2011г. издадено срещу 
Сашо Гаджалов – управител на „Зеа 

принт” ЕООД гр. Смолян- за нарушение
по чл. 104в от ЗУО 

-  НП№4/25.01.2011г. издадено срещу 
„Родопи строй-2000” гр. Мадан за 

нарушение по чл. 106,  
ал.1, т.1 от ЗУО 
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Мадан” АД,. Констатирано е че замърсяване е от  води, с високо съдържание на неразтворени вещества и олово, просмукали се през стари, 
отработени преди десетки години пространства, в които се е извършвал добив на руда по подземен способ. 

   РИОСВ – Смолян извърши проверки във връзка изпълнението на дадени предписания за почистване от инернтни материали на 
водното легло на язовир «Цанков камък» .  

През януари са извършени и поредица от проверки на територията на община Ардино, като целта е да се индентифицират фирми, 
които в резултат на дейността си формират произвъдствени отпадъци. 
 Извършени са 3 проверки по спазването на режимите на опазване на защитени територии. Във връзка с изготвянето на годишни 
отчети за реализирани лечебни растения е порверен и 1 билкозаготвителен пункт.  
 
Проверени обекти по компоненти и фактори  
 
Комплексни проверки: „Гамакабел” АД гр. Смолян – производство и търговия на кабелни изделия - извършена проверка по компоненти и 
фактори води, въздух, отпадъци и ОХВ; 
Води: „Лъки инвест - ЛОФ” ЕООД – хвостохранилище „Лъки 2 комплекс” – 4 бр. проверки,  „Лъки инвест” АД, гр. Лъки - предприятие за 
рудодобив и преработка на руди, „Рожен експрес” АД, гр.Смолян – транспортна фирма, „Горубсо-Мадан” АД гр. Мадан – предприятие за 
рудодобив и преработка на оловно-цинкови руди – рудник „Крушев дол” – 4 бр. проверки;  
Въздух: „Салвелинус Рея Фиш”  КД гр. Доспат – рибопреработвателно предприятие;  Проверка по жалба - „Косара” ООД гр. Смолян – 
шивашко предприятие,  ЕТ „НИК – 60 – Н. Колаксъзов” гр. Пловдив – цех за рибопреработка „Сините ханчета”,  „Скорпион – 21” ООД гр. 
Пловдив – МПП с. Забърдо, общ.Чепеларе,  „Доспи – 97” ЕООД гр .Доспат – производство на тестени изделия,  Хотел „Рожен”, ресторант 
„Чевермето”, хотел „Белите къщи” и хотел „Евридика-СВ” – КК „Пампорово”, „Чечосан” ЕООД гр. Смолян - хипермаркет, хладилен сервиз 
„Мика” гр. Смолян;  
ЗТ и Биоразнообразие: Извършена  проверка  на защитено дърво в с. Бориково, общ. Смолян; Извършени проверки на ЗМ „Караджа 
дере”, ЗМ „Дяволски мост” и ЗМ „Триградско ждрело”, Проверка на пункт за изкупуване на лечебни растения към фирма ЕТ „Грухарче -
Здравко Лоховски” с. Триград, Проверка на инвестиционно намерени от Костадин Хаджийски, относно изграждане на туристически тролей в 
с. Триград, общ. Девин; 
Земни недра: „Горубсо Мадан” АД, гр. Мадан – предприятие за рудодобив и преработка на оловно-цинкови руди; „Горубсо Мадан” АД – ХХ 
– Рудозем 2, гр. Рудозем; „Горубсо Златоград” АД- ХХ „Ерма река”, с. Ерма река, общ. Златоград; 
Превантивна дейност: Проверка по изпълнение на Решение по ОВОС на обект  „Път Девин – Михалково”;  Проверка на  инвестиционно 
намерение „Ремонт на път с.Михалково – с.Стоманово”; 
Отпадъци: Проверки по населени места за наличие на замърсени площи с битови и строителни отпадъци: с. Бял извор, с. Еньовче и с. 
Падина, общ. Ардино; с. Павелско, общ. Чепеларе;  Път преди ПСОВ-Пампорово; Пътя след разклона за с. Забърдо, общ. Чепеларе; Горски 
фонд отдел 50 Н, стопанисван от ДГС-Девин;  Язовир „Цанков камък” - местност „Забрал – района около демонтираната пресевна 
инсталация и временно селище на „Алпине Бау – клон България” ООД в местност „Кръстец”, земл. на гр. Девин – 2 бр.;   
Проверка на фирми, извършващи дейности с производствени и опасни отпадъци: Шивашки предприятия: ЕТ „Емтекс-05” гр. Златоград, 
„Пано-тех” ЕООД, „ВИП-77” ЕООД, „Артекс” АД, „ГИА” ЕООД  - гр. Ардино, „Беновски” ООД гр. Смолян; Проверки на дървопреработващи 
предприятия: „Леском” ЕООД– гр. Ардино, „Джи енд джей” ООД гр. Смолян, „Бари транс” ООД гр. Смолян; 
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Други:  „Сергострой” ЕООД - площадка гр. Девин,  гараж на Андрей Тахчиев с. Могилица, общ. Смолян - автосервиз, „Лъки инвест – 
Джурково” ЕООД гр. Лъки – рудодобив,  „Рожен експрес” АД гр. Смолян – транспортна фирма, ЕТ „АПАЗ” гр. Ардино – автосервиз,  „Ник 
Стил” ООД гр. Смолян – център за смяна на масла, акумулатори и гуми, „МБАЛ -Ардино” ЕООД;  
ИУМПС: „КОН” ЕООД с. Хвойна, общ. Чепеларе – площадка за събиране на ИУМПС, ЕТ „Вулкан-Байрям Сариев” гр. Доспат – в процедура 
по издаване на Разрешение за разкомплектоване на ИУМПС и ЕТ „Телекс-Христо Кондилов” – център за разкомплектоване на ИУМПС – гр. 
Смолян – 2 бр. проверки;  
Проверки на задължените лица по чл. 11, ал. 1 и 2 от ЗУО: ЕТ „Ангел Узунов - Копир” производство на сладкарски изделия, „Аз и ти” ООД- 
шивашко предприятие, „Китас” ООД - пицария, „Анастас Анчев” ЕООД – производство на хляб и хлебни изделия, ЕТ „Свежест-Митко 
Узунов” – химическо чистене, „Глобус-2006” ЕООД - производство на хляб и хлебни изделия, „Аи ти марк” ЕООД гр. Пловдив – търговска 
дейност с автомобилни гуми – гр. Смолян и „Сладък рай” ООД– производство и продажба на сладкарски изделия – гр. Смолян, „Доспи – 97” 
ЕООД, гр. Доспат – производство на тестени изделия, „ДФ – ойл” ООД, с. Барутин, общ. Доспат – внос на масла, КД „Салвелинус Реа Фиш” 
гр. Доспат – цех за рибопреработка, „Наркооп-04” ООД – производство на хляб и хлебни изделия - гр. Ардино;  
Проверки на обекти в КК „Пампорово”: Ресторант „Чевермето”, хотел „Белите къщи”, хотел „Евридика-СВ ” и местност „Ардашлъ” – КК 
„Пампорово”;  
Проверки на депа: Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Борино, Девин и Сатовча– с. Барутин, общ. Доспат; Депо за 
строителни отпадъци на общ. Девин – 2 бр. проверки;  
 
 
 
  
 
  
 
                                                                                                                               За   Директор на  РИОСВ-Смолян 
                                                                                                                               Съгласно заповед за заместване 
                                                                                                                               №53/20.01.2010г.:                                                                                        
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                           /инж. Любомир Михтарев/         
       
 
 
                                                                                                                                                                                 
 


