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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 Доспат 

 

 

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 Доспат, 

гр.Доспат, ул.“Първи май“№3 - констативен протокол №ММ-047/15.11.2017г.  

За проверката Кмета на Община Доспат е уведомен с писмо на РИОСВ – Смолян с 

изх. №КПД-15-62 от  06.11.2017г. 
 

I. Проверени компоненти и фактори на въздействие на околната среда: 

1. Компонент „Биоразнообразие” 

2. Фактор „Отпадъци”  

 

IІ. Цели на проверката:  

1.Проверка по прилагане на Закона за лечебните растения;  

2.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. 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.; 

2. Прилагане на дейностите посочени в раздел „Лечебни растения“ от Общинската 

програма за опазване на околната среда. 

 

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

екологичното законодателство:  

Община Доспат се намира в Западната част на Област Смолян, и е с площ  282,7кв.км. 

Общината има 8 населени места (1 град и 7 села) – гр.Доспат, с.Барутин, с.Змейца, с.Касък, 

с.Бръщен, с.Црънца, с.Чавдар и с.Любча с общо 8 316 брой жители по постоянен адрес.  

 

1. Компонент „Биоразнообразие“ 

Разработена е Общинска програма за опазване на околната среда с включен раздел 

„Лечебни растения“. Програмата е в процедура по съгласуване от компетентните органи и 

приемане от общински съвет.  
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В програмата е дадена информация за Биологичното разнообразие, националната 

екологична мрежа и защитените територии.  

От Община Доспат 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 „Управление на отпадъците” 

Община Доспат участва в регионално сдружение между общините Доспат, Девин, 

Борино, Сатовча и Сърница. 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 

№141/16.05.2016г. и №301/19.12.013г. на Общински съвет – Доспат.  

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 Доспат има организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови 

отпадъци, като населението е обхванато на 100%. На територията на общината са 

разположени съдове за битови отпадъци както следва: 1207 бр. кофи тип“Мева“ (от тях 600 

бр. са в гр.Доспат), 303 бр. контейнери тип „Бобър“ (от тях 150 са в гр.Доспат) и 130бр. 

контейнери 4м3 (от тях 20 са в града). Дейностите по сметосъбирането и сметоизвозването се 

извършва от Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и чистота-Доспат“ към 

Община Доспат. Отпадъците се извозват с 3бр. специализирани автомобила. Общината има 

издаден регистрационен документ №11-РД-314-00/01.09.2016г. за извършване на дейности 

по транспортиране (събиране и транспортиране) на смесени битови отпадъци от 

населението. Честотата на сметосъбирането по населени места е съобразена със заповед №А-

60/24.11.2015г. на Кмета на Община Доспат. Битовите отпадъци се извозват до Регионално 

депо – с.Барутин, общ.Доспат; 

2. Със заповед №А-96/27.02.2017г. на Кмета на Община Доспат е възложено на 

всички кметове по населени места и на Директора на общинското предприятие - 

почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии, 

предназначени за обществено ползване, предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на 

неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организирането на 

почистването им, и почистването на общинските пътища; 

3. На територията на Община Доспат няма обособено депо за строителни отпадъци. 

Строителните отпадъци – тухли, керемиди и др. подобни се ползват за укрепване на 

общински пътища;  

4. Не се извършва разделно събиране на битови отпадъци, МРО и биоотпадъци. 

Поради малкия брой жители, организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки не 

проявяват интерес към изграждане на система за разделно събиране. 

5. За организиране на разделно събиране на биоотпадъци отпадъци и оползотворяване 

на същите, общината съвместно с останалите общини от регионалното сдружение изготвят 

проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за 

предварително третиране на битови отпадъци“ за финансиране от ОП „Околна среда“ по 

процедура BG16M10P002-2002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации и инсталации за предварително третиране на битовите отпадъци; 

6. На официалният сайт на община Доспат е публикувана информация свързана с 

дейностите по управление на отпадъците. На „зелен телефон“ гражданите могат да подават 

сигнали. 

7. Извършен е морфологичен анализ на образуваните битови отпадъци в общината; 

8. Отчетена е информационна кампания за предотвратяване на битови отпадъци, в 

началото на 2017г.  
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9. Проведени са дискусии с ръководствата на учебните заведения за възможностите 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 Доспат се установи, че като цяло дейността 

съответства на изискванията на Закона за лечебните растения, 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 фактор „Отпадъци“ и координатор на проверката  

Милена Мочовска, гл. експерт 

 

 

Съгласувал: 

инж. Павлина Димчевска 

Директор Дирекция „КПД“ 


