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УТВЪРДИЛ:
ИНЖ. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СМОЛЯН

Д О К Л А Д

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на Община Смолян 

В изпълнение на Заповед №РД-08-144/14.09.2017г. на Директора на РИОСВ-Смолян 
експерти от РИОСВ-Смолян извършиха планова комплексна проверка на Община Смолян, 
гр.Смолян, бул.“България“№12 - констативен протокол №ММ-048/07.12.2017г.  

За проверката Кмета на Община Смолян е уведомен с писмо на РИОСВ – Смолян с 
изх. №КПД-15-75 от 04.12.2017г.

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда: 
1. Компонент „Биоразнообразие” 
2. Компонент „Въздух“ 
2. Фактор „Отпадъци”  

IІ. Цели на проверката:  
1.Проверка по прилагане на Закона за лечебните растения;  
2.Прилагане на Закона за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите 

нормативни документи; 
3.Проверка във връзка с прилагане на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и 

подзаконовите нормативни актове. 

III. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са 
проверени:  

1. Прилагане на дейностите посочени в раздел „Лечебни растения“ от Общинската 
програма за опазване на околната среда; 

2. Изпълнение на мерките и дейностите заложени в Програмата за намаляване на 
замърсяването с фини прахови частици (ФПЧ10) за периода 2015-2020г.; 

3. Изпълнение на задълженията на местното самоуправление и местната 
администрация по чл.19 от Закона за управление на отпадъците и изпълнение на мерките 
заложени в Програмата за управление на отпадъците до 2020година.. 

ІV. Отразени в КП факти и обстоятелства, констатирани нарушения на 
екологичното законодателство:  

Община Смолян се намира в Южна България и се простира на площ  864.997 кв.км. 
Общината има 85 населени места (1 град и 84 села) с общо 42 933 брой жители по постоянен 
адрес. На територията й е и част от КК „Пампорово“. 
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1. Компонент „Биоразнообразие“ 
Разработена и одобрена е програма за „Лечебни растения“ на територията на община 

Смолян. В програмата е дадена информация за видовото разнообразие, находищата, 
ползването и опазването на лечебни растения. От Община Смолян няма издавани 
позволителни за ползване на билки от лечебни растения. Не са извършвани проверки по 
Закона за лечебни растения, както и не са постъпвали сигнали за нарушения по този закон. 

2. Фактор „Въздух“ 
Община Смолян има разработена „Програма за намаляване замърсяването с фини прахови 
частици (ФПЧ10)“ за периода 2015 г. – 2020 г., съгласно чл. 30, ал. 1, т. 1 от Наредба № 7 за 
оценка и управление качеството на атмосферния въздух. 

На територията на гр. Смолян се извършва денонощно измерване на ФПЧ10 с 
Автоматична измервателна станция (АИС-Смолян), разположена в гр. Смолян, ж.к „Нов 
център“ до Регионална библиотека „Николай Вранчев“. От извършените измервания е видно, 
че през зимните месеци има превишения по показател ФПЧ10 вследствие на отопление с 
твърдо гориво от битовия сектор. 

Общината ежегодно представя в РИОСВ-Смолян годишен отчет за изпълнение на 
заложените мерки в „Програма за намаляване замърсяването с фини прахови частици 
(ФПЧ10)“ за периода 2015 г. – 2020 г., както и се публикуват на интернет страницата на 
общината. 

Вследствие на изпълнение на мерките в програмата е видно, че през последните 
години се наблюдава намаляване концентрацията на замърсяване с ФПЧ10, както и броят  на 
превишенията в годишен аспект. През 2016 г. средногодишната стойност на ФПЧ10 е 40,94 
µg/m3 при норма 40 µg/m3 и 84 дни с превишения през годината, до като през 2015 г. 
средногодишната стойност на ФПЧ10 е 46,12 µg/m3 при норма 40 µg/m3 и 101 дни с 
превишения през годината. 

3. Фактор „Отпадъци” 
Община Смолян участва в Регионално сдружение Смолян, между общините Смолян, 

Чепеларе и Баните. Има Програма за управление на отпадъците до 2020г., съгласно чл.52 от 
ЗУО и Наредба за управление на отпадъците по чл.22 от ЗУО, приети с Решения №252/2016г. 
и №711/2014г. на Общински съвет – Смолян.  

При извършената проверка във връзка с изпълнение на задълженията на Кмета, 
посочени в чл.19 от ЗУО и изпълнение на плана за действие на Програмата за управление на 
отпадъците до 2020г., се констатира следното: 

1. В Община Смолян има организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови 
отпадъци, като населението е обхванато на 99%. Само в с.Ичура няма, поради липса на 
достъп до селото. На територията на общината са разположени съдове за битови отпадъци 
както следва: 655 бр. кофи тип“Мева“ (от тях 361 бр. са в гр.Смолян), 1859 бр. контейнери 
тип „Бобър“ (от тях 878 са в гр.Смолян) и 11бр. контейнери 4м3, които са само в града. 
Дейностите по сметосъбирането и сметоизвозването се извършва от „Клинър“ООД-
гр.Кърджали на база сключен договор от 2006г. Отпадъците се извозват с 8 бр. 
специализирани автомобила. За Честотата на сметосъбирането по населени места Кмета на 
Община Смолян издава заповед всяка година, като последната е с № РД-0885/24.10.2017г. 
Битовите отпадъци се извозват до Регионално депо – гр.Смолян, м.Теклен дол“; 

2. Почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други 
територии, предназначени за обществено ползване е възложено на „Клинър“ООД, заложено 
в договора им. 

3. На територията на Община Смолян няма обособено депо за строителни отпадъци. 
Строителните отпадъци се извозват на Регионалното депо в м.“Теклен дол“. Организацията 
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за изпълнение на дейностите със строителни отпадъци е описана в раздел, част от Наредбата 
за управление на отпадъците. 

4. За организиране на система за разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, 
метали, пластмаса и стъкло общината има сключен договор от 2014г. с „Томов Трейд“ЕООД-
гр.Смолян. Графикът за събиране и извозването на разделно събраните отпадъци от 
административни сгради, производствени, стопански и търговски обекти е неразделна част 
от договора. 

5. Организирани са дейности по разделно събиране за следните масово 
разпространени отпадъци (МРО): 

- Отпадъци от опаковки – въведена е в град Смолян на база сключен договор от 2014г. 
с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки (ООп) - „Булекопак“АД. 
Разположени са 96 бр. комплекта – жълт и зелен контейнер.  Обслужване на системата е 
възложено на подизпълнител – „Томов Трейд“ЕООД – гр.Смолян.  

През пролетта на 2017г. съвместно с ООп е направена  информационна кампания в 
детски градини - раздадени са материали и чували за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки. По време на кампанията „Да изчистим България“ ООп е дала на Община Смолян 
цветни чували за раздаване на включили се доброволци. 

 В КК „Пампорово“ е направена организация за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки. В курорта са уведомени всички собственици и управители на хотели, хотелски 
комплекси, търговски обекти за начина на функциониране на системата. Раздадена им е 
заповед на кмета на общината, че са задължени да събират разделно. Периодично получават 
чували за събирането на разделно събраните отпадъци.  

С  договор от 2014г. между общината и „Томов Трейд“ЕООД – гр.Смолян се урежда 
приемането и извозването на хартиени и пластмасови отпадъци от общински сгради, детски 
и учебни заведения на територията на гр.Смолян и на селата Смилян, Арда, Могилица, 
Момчиловци, Търън, Широка лъка и Сивино.  

- Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) - договор с „Томов 
Трейд“ЕООД от 2013г. 

-  Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) – през 2015 е сключен договор 
с „Екобатери“АД. На територията на общината са разположени 40 бр. съдове за портативни 
батерии. През 2017г. са предадени на дружеството 322 кг.  

- Излязло от употреба електрически и електронно оборудване (ИУЕЕО) -  сключен е 
договор с „Елтехресурс“АД през 2015г. През 2017г. не са предавани ИУЕЕО. 

6. Чрез периодични кампании се организира събирането на опасни битови отпадъци. 
7. На Регионално депо – гр.Смолян е приет подобект „Реконструкция и модернизация 

на съществуващо регионално депо за ТБО-Смолян“, което включва сепарираща и 
компостираща инсталация. Сепариращата инсталация функционира, но компостиращата не, 
тъй като няма въведена система за разделно събиране на биоотпадъци.  

Има раздадени 300 бр. компостера на домакинствата, но няма информация за 
количеството компостиран отпадък.  

 8. Община Смолян е осигурила площадки за безвъзмездно предаване на разделно 
събрани отпадъци от домакинствата, в т. ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и др., 
като е сключила договори с „Томов Трейд“ЕООД и „Ростер“ООД още през 2014г. 

9. Със заповед №РД-0428/16.05.2016г. на Кмета на Община Смолян е възложено на 
всички кметове по населени места предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на 
неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организирането на 
почистването им, почистване от замърсяване с отпадъци на речни корита и прилежащите им 
територии, и почистването на общинските пътища; 

10. На официалният сайт на община Смолян е публикувана информация свързана с 
дейностите по управление на отпадъците. На „зелен телефон“ и „зелена поща“ могат да се 
подават сигнали за нередности касаещи околната среда . 
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11. През периода 2015 – 2016г. е извършен  морфологичен анализ на образуваните 
битови отпадъци в общината; 

12. През годината са извършени информационни кампании по училища, кметства, 
изпращани са указания на домоуправители във връзка с предотвратяване на битови 
отпадъци; 

13. Проведени са дискусии с ръководствата на учебните заведения за провеждане на 
мероприятия за повишаване заинтересоваността на учащите се и включване на темата за 
предотвратяване образуване на отпадъците в учебният процес.  

V. Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 
законодателство: 

От извършената проверка на Община Смолян се установи, че като цяло дейността 
съответства на изискванията на Закона за лечебните растения, Закона за чистотата на 
атмосферния въздух, Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни 
актове по прилагането им.  

VI. Дадени предписания: 
Няма 

VII. Дейности за последващ контрол: 
Няма 

Извършили проверката: 
1. По компонент „Биоразнообразие“  
Георги Георгиев, Н-к отдел „Превантивна Дейност“ 

2. По компонент „Въздух“ 
Атанас Василев, гл. експерт 

3. По фактор „Отпадъци“ и координатор на проверката  
Милена Мочовска, гл. експерт 

Съгласувал: 
инж. Павлина Димчевска 
Директор Дирекция „КПД“ 


