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СПИСЪК НА НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 
 АБ - Асфалтова база 
 АИС - Автоматична измервателна станция 
 БД УВ ЗБР – Благоевград – Басейнова дирекция за управление на водите - 
западно беломорски район с център Благоевград 
 БД УВ ИБР – Пловдив - Басейнова дирекция за управление на водите - източно 
беломорски район с център Пловдив 
 БИ – Биотичен индекс 
 БО – Болнични отпадъци , СО – Строителни отпадъци, ПО – Промишлени 
отпадъци, 
 ГПСОВ – Градска пречиствателна станция за отпадни води 
 ГФ – Горски фонд 
 ДАМС – Държавна агенция за младежта и спорта 
 ДБ – Държавен бюджет 
 ДДС – Държавно дивечовъдно стопанство 
 ДЛ – Държавно лесничейство 
 ДОВОС – Доклад по оценка на въздействието върху околната среда 
 ЕО – Екологична оценка 
 ЕС – Европейски съюз 
 ЗМ – Защитена местност 
 ЗОЗЗ – Закон за опазване на земеделските земи 
 ЗРА – Закон за рибарството и аквакултурите 
 ЗТ – Защитена територия 
 ЗУО – закон за управление на отпадъците 
 ИАОС - Изпълнителна агенция по околна среда 
 ИО – Инертни отпадъци,  
 КАВ – Качество на атмосферния въздух 
 КФС Рожен – Комплексна фонова станция РОЖЕН 
 ЛОС – Летливи органични съединения 
 МАС - Мобилна измервателна станция 
 МБАЛ – Многопрофилна болница за активно лечение 
 МВЕЦ – Малка водно електрическа централа 
 МЗ – Министерство на здравеопазването 
  МЗГ – Министерство на земеделието и горите 
 МОСВ - Министерство на околната среда и водите  
 МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
 МС – Министерски съвет 
 НО – Неопасни отпадъци,  
 НПО – Неправителствена организация 
 НПУДО – Национална програма по управление на дейностите по отпадъците 
 НСМ – Национална система за мониторинг 
 ОБ – Общински бюджет 
 ОбА – Общинска администрация 
 ОВОС – Оценка на въздействие върху околната среда 
 ОО – Опасни отпадъци 
 ПДК – Пределно допустими концентрации 
 ПЗ – Природна забележителност 
 ПКЗНБАК – Постоянна комисия за защита на населението при бедствия, аварии и 
катастрофи 
 ППЗГ – Правилник за приложение на закона за горите 



 ППЗЛОД – Правилник за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча 
 ПС – Пречиствателно съоръжение 
 ПСОВ - Пречиствателна станция за отпадни води  
 ПУДООС – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 
среда 
 РИОСВ-Смолян – Регионална инспекция по околната среда и водите - Смолян 
 РКС – Районен кооперативен съюз 
 РЛ-Пловдив – Регионална лаборатория Пловдив 
 РЛ-Смолян – Регионална лаборатория Пловдив 
 РУГ-Смолян – Регионално управление на горите Смолян 
 РШ – Ревизионна шахта 
 ТБО – твърди битови отпадъци  
 ФПЧ – фини прахови частици 
 ХХ – хвостохранилище 



 
І. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
 Целта на доклада е да бъдат информирани всички заинтересовани страни за 
състоянието на околната среда през 2011 година на територията контролирана от 
РИОСВ-Смолян. С издаването на настоящия доклад ще бъдат подпомогнати 
регионалните и местни власти на територията на РИОСВ при вземане на решения в 
областта на околната среда и за устойчиво развитие на териториалните общности 
чрез интегрирането на политиката по околна среда в регионалните и общински 
политики в областта на социално-икономическото развитие. 
 
Основни данни за територията на РИОСВ - Смолян 

 

 
 

Територията контролирана от РИОСВ-Смолян се намира в Южна България и 
е разположена в централната част на Родопите на площ от 4158.5 кв. км. или 3.8% 
от територията на страната. Тя има обща граница с областите Пловдив, Пазарджик, 
Кърджали и Благоевград, като на юг границата съвпада с държавната граница с 
Република Гърция.  

Във физико-географско отношение се отличава с определено разнообразие. 
Релефът е с подчертан планински характер, което дава отражение върху цялостното 
и социално-икономическо, селищно и инфраструктурно развитие.  

В административно отношение територията обхваща 13 общини – всички 
общини в област Смолян – 10 броя, Община Ардино от Област Кърджали, Община 
Сатовча от Област Благоевград и Община Лъки от Област Пловдив, които се 
различават значително по площ, инфраструктура и социално-икономически 
показатели. Има 308 населени места, включително 10 града, най-големите от които 
са Смолян, Златоград, Мадан, Девин, и Рудозем. Най-голяма е община Смолян с 
население 41452 души, а най-малка – община Лъки с население 2902 души. Общият 
брой на населението попадащо в територията на РИОСВ-Смолян е 151 670 души. 

Природни условия и ресурси  
През региона на инспекцията протичат много реки, като по-големите са: Арда, 

Въча, Чепеларска, Върбица, Черна, Давидковска, Малка Арда, Девинска, Доспатска. 



На реките Доспатска и Въча са изградени едни от най-големите в България 
язовири „Доспат”, „Въча” и „Цанков камък”. Наличието на тези водоеми обуславя 
развитие на туризма и спортния риболов, като това в последните години е особено 
показателно за гр.Доспат. 

Региона е богат на минерални и термоминерални води, от които по-големи са: 
термоминерално находище „Беден”, термоминерално находище „Ерма река”, 
находища на минерални води „Михалково”(естествено газирана вода), „Девин”, 
„Лъджа”(Баните) и Настан”(все още не се експлоатира). Една част от находищата на 
„Девин” и „Михалково” се бутилират и разпространяват в търговската мрежа, а на 
„Беден” и „Лъджа” са построени балнео-лечебни центрове. 

На територията на инспекцията има 3 защитени зони по Директивата за 
дивите птици, а именно: Триград – Мурсалица, Персенк и Добростан и 3 зони по 
Директивата за опазване на местообитанията на дивата флора и фауна - Родопи – 
Западни, Родопи – Средни и Циганско градище. От тях само Триград – Мурсалица и 
Циганско градище са изцяло на контролираната от нас територия. Другите зони са 
по-големи и обхващат площи от няколко области, респективно няколко инспекции.  

Инспекцията контролира 59 защитени територии, от които 4 резервата, 4 
подържани резервата, 28 защитени местности  и 23 природни забележителности.  
 Доклада е подготвен от екип на РИОСВ Смолян, като са използвани данни от 
РЗИ-Смолян, РЗИ-Кръджали, РЗИ-Благоевград, РЗИ-Пловдив, Басейнова дирекция 
източно беломорски район – Пловдив, Басейнова дирекция западно беломорски 
район – Благоевград, Изпълнителна агенция по околна среда - София, МОСВ, 
Общини и горски стопанства на територията на РИОСВ-Смолян и други. 



 
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СМОЛЯН

Адрес: ул. ”Дичо Петров” № 16, пк. 99, гр. Смолян 
Пощенски код: 4700, Телефонен код: 0301 

Регионална инспекция по околната среда и водите - Смолян 
- Директор, 60113, GSM-0886-553 918,  
- Дежурен телефон, информация и Офис за компл. обслужване – 60100; 
60119;  
- Факс - 60121; 
- Главен счетоводител – 60104; 
- Старши юрисконсулт – 60116; 
- Каса и Човешки ресурси – 60761, 60105; 
- Началник отдел „Превантивна дейност“ - 60111 
- Експерти направление “Превантивна дейност” – 60114; 
- Експерти направление “Биоразнообразие, защитени територии, Натура 
2000” – 60117,  
- Експерти „Информационно обслужване“ – 60115; 
- Началник отдел “Контрол на околната среда” - 60108  
- Експерти направление “Води” – 60109;  
- Експерти направление “Отпадъци” –; 60107, 60110, 60127 
- Експерти направление “Въздух” – 60106, 60109; 
- Експерт „Инвестиционни проекти“ – 60118; 

 
Регионална лаборатория Смолян към ИАОС София 

- Началник отдел “РЛ” – тел./факс-60125, 65177,  
- Лаборатория – Води – 60122; 65178 
- Лаборатория – Въздух – 60123; 
- Лаборатория – Микробиология – 60124 
- email: rlab_smolian@mail.bg 
Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” – Регионално Бюро 
Смолян 
- Старши експерти “Разрешителни регистри” – тел./fax - 60120 
- Старши експерти “Контрол и връзки с обществеността” – тел. – 60126 
E – mail: bd_smolian@abv.bg 
 

Публикуване на издадени Разрешения; Решения; Регистрационни 
документи; Удостоверения; Становища; Преценки и Оценки по ОВОС; Друга 
служебна информация – 

 
http://www1.government.bg/ras/regimes/index.html 

 
E – mail: riosv-smolyan@mbox.contact.bg 

  
 

Министерство на околната среда и водите 
 

http//www.moew.government.bg  
 

РИОСВ – Смолян 
 

http://riewsm-bg.eu   
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II. АНАЛИЗИ ПО КОМПОНЕНТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 
ІI.1. КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 
 
1. Мрежа за контрол на качеството на атмосферния въздух на територията на 
РИОСВ Смолян, като част от НСМОС – подсистема “въздух”. 
 

Контролът за качеството на атмосферния въздух на територията на 
РИОСВ-Смолян се осъществява от Автоматична Измервателна Станция /АИС/ 
разположена в гр. Смолян.  

На територията на инспекцията се намира и Комплексна  Фонова 
Станция /КФС/-“Рожен”. Функционирането на станцията дава възможност да се 
получава пълна, обективна и комплексна информация за състоянието на 
компонентите и обектите на околната среда на фоново ниво. Целта е да се 
осигури провеждането на системни и комплексни наблюдения на компонентите 
от околната среда в райони с малки антропогенни въздействия. Нивото на 
фоновото замърсяване и динамичното му изменение е важна първична 
информация, извънредно необходима за оценка и прогноза на състоянието на 
околната среда, а оттук за създаване на екологични норми за допустимо 
антропогенно натоварване и разработване на стратегии на национално и 
международно ниво.  

В АИС-Смолян се извършват измервания за определяне нивата на фини 
прахови частици /ФПЧ10/. Прахът е основен атмосферен замърсител на 
въздуха. Вредният му здравен ефект зависи главно от размера и химичния 
състав на суспендираните прахови частици и от адсорбираните на 
повърхността им други химични съединения. в това число мутагени, ДНК - 
модулатори и др., както и от участъка на респираторната система, в която те се 
отлагат.  

Основни източници на прах са промишлеността, транспорта, 
енергетиката и битово отопление. През отоплителния сезон на локално ниво 
основен източник на замърсяване с прахови частици е изгарянето на твърди и 
течни горива в бита и зимното опясъчаване. Причина за значителният брой 
превишения са и географското разположение на града и специфичните 
метеорологични условия /ниска скорост на вятъра, наличие на инверсии и др./. 
Това е особенно актуално през зимния сезон, при които се намалява 
възможността за разсейване на атмосферните замърсители. 

Фините прахови частици се емитират в атмосферата директно (първични 
емисии) или се образуват от емитираните в атмосферата газове - прекурсори 
на фини прахови частици (вторични емисии). 
 
2. Качество на атмосферния въздух – състояние и тенденции 

Нормите за нивата на ФПЧ 10, както и допустимият броят на 
превишенията за една календарна година в българското законодателството е 
съгласно:  
 

Наредба №12 на МОСВ и МЗ към ЗЧАВ (ДВ, бр.58/2010г.) 
Средноденощна норма (СДН) за опазване на човешкото здраве 
Прагова стойност (ПС) допустим брой 

превишения (през 
период на прилагане 
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годината) 
СДН 50 µg/m3 35 от 01.01.2009г. 
Средногодишна норма (СГН) 
СГН 40 µg/m3 Не се допуска превишение от 01.01.2009г. 
 

Основни съкращения и термини при оценка на Качеството на 
Атмосферният Въздух /КАВ/ са: 

Пределно допустимите концентрации на вредните вещества в 
атмосферния въздух се определят като: максимално еднократна, 
средноденонощна и средногодишна концентрация 

1. Максималната еднократна пределно допустима концентрация за 
определен замърсител е допустимата краткосрочна концентрация в 
продължение на 30- или 60-минутна експозиция  

2. Средноденонощната пределно допустима концентрация е допустимата 
концентрация в продължение на 24-часова експозиция; 

3. Средногодишната пределно допустима концентрация е допустимата 
концентрация в течение на едногодишна експозиция. 
  Максималната еднократна концентрация е най-високата от 
краткосрочните концентрации за определен замърсител, регистрирани в даден 
пункт за определен период на наблюдение. 

Средноденонощната концентрация е средната аритметична стойност от 
еднократните концентрации, регистрирани неколкократно през денонощието, 
или тази, отчетена при непрекъснато пробовземане в продължение на 24 часа. 

Средногодишната концентрация е средната аритметична стойност от 
средноденонощните концентрации, регистрирани в продължение на една 
година. 

ПС за СЧН – прагова стойност за средночасова норма за опазване на 
човешкото здраве за основните атмосферни замърсители (1 час);  
ПС за СДН – прагова стойност за средноденонощна норма за опазване 
на човешкото здраве за основните атмосферни замърсители (24 часа);  
 СГН- средногодишна норма за опазване на човешкото здраве за 
основните атмосферни замърсители (1 година) 
Пунктовете на територията на РИОСВ-Смолян, контролираните 

замърсители и регистрираните концентрации са дадени в таблицата: 
 
 

Замърсител 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Общ брой пунктове: 
       1.АИС-Смолян 
       2.КФС-Рожен 
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Пунктове с регистрирани 
концентрации над ПС на 
СДН: 
         1.АИС-Смолян 
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Пунктове с регистрирани 
концентрации над СГН: 
         1.АИС-Смолян 
 

 
49 

              

    
Забележка: На територията на РИОСВ-Смолян не се измерва 

максимално еднократна концентрация. 
 

На АИС-Смолян през 2011 година са извършени 361 измервания за ФПЧ10, 
от които наднормените стойности са 119 броя, като през ноември и декември са 
отчетени по 25 наднормени стойности с максимална стойност 189,86 µg/m3. При 
анализ на резултати за 2011г. е видно, че 70% от годишната стойност на ФПЧ10 
е през зимните месеци, като през четирите месеца-януари, февруари, ноември 
и декември имаме месечна концентрация над 70 µg/m3.  

Общият брой наднормени стойности за цитираните 4 месеца е 91бр. или 
76% от годишните превишения. Тези високи стойности утежняват много както 
средногодишна концентрация на ФПЧ10, като за последните три години 
измерените стойности са: 2009 година - 47 µg/m3, за 2010 – 50 µg/m3, а за 2011- 
49  µg/m3, при норма за опазване на човешкото здраве - 40 µg/m3, така също и 
допустимият брой превишения за една календарна година: за 2009г.-107бр, за 
2010г.-118бр., а за 2011г-119бр., при допустими превишения-35бр. годишно. 

С Решение №694 на общински съвет-Смолян състояло се на 28.05.2011г. е 
приета програма за намаляване замърсяването с ФПЧ10 на територията на 
община Смолян, като целта на програмата е намаляване нивата на 
замърсителите на въздуха на територията на община Смолян и достигане на 
нормите за ФПЧ10 в периода 2011-2013.  

Основни заключения от резултатите на моделирането в програмата са, че 
на първо място и най-голям принос към замърсяването на атмосферния въздух 
в град Смолян с ФПЧ10 има ресуспендираният прах, както и че използването на 
пясък за зимно третиране на уличната мрежа има негативно влияние върху КАВ 
на град Смолян. Респективно вследствие на заключенията, като приоритет  
номер №1 в програмата е посочено: „Модернизиране и поддържане на 
чистотата, включително опясъчаването”. Мярката посочена от авторите на 
програмата е „Алтернативно третиране на улиците” и е с очакван ефект 
намаляване нивата на ФПЧ10 с 15 µg/m3. В програмата мярката за 
алтернативно третиране на улиците е цитирана с висок приоритет и е заложена 
в краткосрочни, средносрочни и дълготрайни мерки.  
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В следващата графика са дадени минимална, средна и максимална 
стойност на ФПЧ 10. Дадена е и съответната норма. 

 
Източници на емисии на територията на РИОСВ 

Проверките на обекти, източници на емисии по Наредба №1/2005 
год.през 2011г. са 54 броя.  

През 2011 год. проверките на обекти, работещи с Летливи Органични 
Съединения / ЛОС / са 127 броя, от тях по Наредбата за ограничаване на 
емисиите от ЛОС от 2007 год. проверките са 66 броя, проверките на 
бензиностанции по Наредба №16/1999 са 36 броя, 25 броя са и проверките на 
обекти по Наредба №7/2003 год.  

Проверени са 43 обекта с хладилни и климатични инсталации с над 3 кг 
фреон.  

Извършените емисионни измервания през 2011г. показват, че емисиите 
от: 

- „Геоминерал”АД- с. Михалково- първа мелница- преработка на 
суровини, чрез смилане. Установено е изпускане в атмосферния въздух на 
отпадъчен газ, съдържащ вредно вещество над нормите за допустими емисии 
по показател – прах;  

-Котелна централа на „Белотекс 95”АД-Златоград- Производство на 
текстилни изделия, установено е изпускане в атмосферния въздух на 
отпадъчни газове над нормите за допустими емисии по показатели: прах, 
азотни оксиди и серен диоксид 

-Конусни трошачки на „Горубсо-Златоград”АД-ЕОФ- минна 
промишленост. Установено е изпускане в атмосферния въздух на отпадъчен 
газ, съдържащ вредно вещество над нормите за допустими емисии по 
показател – прах;  
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На базата на резултатите от извършените контролни измервания са 
наложени текущи месечни санкции. 
 

3. Оценка за качеството на атмосферния въздух  на територията на РИОСВ 
Положителните констатации са:  

През 20011г. преустанови дейността си Специализирано звено 
„Отоплителна централа” към община Смолян. 

Започна изграждането на инсталация за компресиран метан и смяна на 
котлите в „Амер Спортс България”ЕООД-гр.Чепеларе.  

Приключи изграждането на водният цикъл в града. 
Проблеми: 
Масово използване на твърди горива в бита. 
Автомобилният трафик в гр. Смолян е основно концентриран по една 

пътна артерия. 
Видно е от цитираното по-горе, че за подобряване качеството на 

въздуха, намаляване нивата на ФПЧ10 и стриктно изпълнение на програмата за 
намаляване на замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/, през зимните 
месеци е необходимо алтернативно третиране на пътната инфраструктура, а 
не опясъчаване. 
 Поради необходимостта от окончателно валидиране на данните преди 
докладване в Европейската агенция по околна среда са възможни минимални 
промени в публикуваните данни. Окончателните данни се публикуват в 
Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда, изготвян 
от ИАОС. 
 
II.2. ВОДИ 
 

1. Кратко описание на основните приоритети при извършване на контролната 
дейност през годината 

В Плана за 2011 г. заложените цели са: подпомагане на операторите на 
ГПСОВ в Смолян, Мадан, Рудозем и Златоград за постигане на поставените 
норми в издадените Разрешителни за заустване и намаляване на 
замърсяването на водоприемниците от точкови източници.    

Замърсяването на водите във водоприемниците се получава най-вече след 
заустване на отпадните води от по-големите населени места и общински 
центрове с изградена над 70% канализационна мрежа и наличие на главен 
събирателен колектор. Също така, когато говорим за замърсяване на 
повърхностно-течащи и стоящи води, е необходимо да се има предвид, че 
повечето места в региона са разположени главно в горните течения на реките, 
чийто отток в по-голямата част от годината е около средния и по-малък от 
средния. 

През годината се извършиха проверки на пречиствателните станции за 
отпадъчни води на населените места Смолян, Мадан, Рудозем, Златоград, с. 
Проглед и к.к. “Пампорово”. Взети бяха водни проби на изход ПСОВ, като 
резултатите от анализа на отпадъчните води на петте ПСОВ отговарят на 
емисионните норми, посочени в Прил. №3 към Наредба №6/2000 г., като 
единствено ПСОВ „Пампорово“ не успя да постигне поставените емисионни 
норми в издаденото Разрешително за заустване, за което бе наложена текуща 
санкция до постигане на нормите. 
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В останалите общински центрове се строят канализационни мрежи и 
събирателни колектори до площадките, определени за изграждане на ГПСОВ, 
но в момента строителните обектите са замразени.  

През м. април 2011 г. бе получен сигнал за замърсяване на яз. Доспат с 
нефтопродукти. Последвалата проверка установи, че замърсяването е 
възникнало от един от събирателните колектори на гр. Доспат, заустени в 
язовира, като не се установи причинителя на замърсяването в колектора.  

В промишления сектор с най-голяма степен на замърсяване са отпадъчните 
води от хранително-вкусовата промишленост, миннодобивната и минно-
преработвателната. От първата група обекти замърсяването е с органичен 
характер по показатели рН, БПК5, НВ, общ азот, общ фосфор, а при втората 
група замърсяването е физико-химично по показатели рН, ХПК, тежки метали 
(желязо, мед, цинк, кадмий, арсен, олово), цианиди, НВ. 

Големи емитери в отрасъл хранително-вкусова промишленост са: “П.А.Л-БГ” 
ЕООД - цех за рибопреработка “Беден”; КД “Салвелинус Рея Фиш” – цех за 
рибопреработка “Доспат”; ЕТ „НИК – 60 Недялко Колаксъзов”, Цех за 
рибопреработка „Сините ханчета”; „Скорпион – 21” ООД, МПП с. Забърдо;  
“Карду” ООД – МПП “Върбина”, „Мечи Чал Милк” ЕООД – МПП „Мечи Чал 
Милк”; МК „Родопа-Милк” – МПП „Смилян”; „КеРи” ООД – МПП „КеРи”; 
„Родопчанка” ООД – МПП „Родопчанка”; ЕТ „АЛАДА-М.Банашък” – МПП 
„АЛАДА”; „АНМАР” ООД – МПП „Падина”; „Персенски“ ООД – МПП „Жълтуша” и 
„Рожен Милк” ООД – Давидково, ЕТ „УЛАН-Джамал Уланов” – МПП „Улан”, ЕТ 
„Карамфил Касъклиев” – МПП „Доспат”, „Милк Инженеринг” ООД – МПП 
„Пампорово” и „Мерлини Данимонд“ ЕООД гр. София – Цех за преработка за 
плодове и зеленчуци с. Сатовча. Обектите са с изградени пречиствателни 
станции с биологично пречистване, но не всички са в добро експлоатационно 
състояние, за което инспекцията е наложила имуществени санкции. Общият 
брой наложени и действащи санкции на тези обекти са 6.  

През 2011 г., в следствие на засиления контрол и наложената наказателна 
дейност в  млекопреработвателните предприятия в общ. Ардино, се наблюдава 
подобряване работата на пречиствателните съоръжения. Наложени са две 
текущи санкции на МПП „Родопчанка” и МПП „Алада”, съставени са и два акта 
за административни нарушения – за несвоевременно почистване на 
пречиствателното съоръжение на „Персенски” ООД с. Жълтуша и за 
несвоевременно уведомяване на контролните органи за извършване на 
ремонтни дейности по пречиствателното съоръжение на „Родопчанка” ООД с. 
Бял извор.  

През 2011г. беше извършен засилен контрол на млекопреработвателното 
предприятие в гр.Чепеларе „Мечи Чал Милк” ЕООД за намаляване изпускането 
на непречистени отпадъчни води и утайки в градската канализация на 
гр.Чепеларе. Бяха дадени предписания за въвеждане на наличното 
пречиствателно съоръжение в нормални експлоатационни условия и беше 
съставен акт на фирмата за надвишаване на максимално допустимите 
концентрации на вещества в отпадните води, заложени в Разрешителното за 
заустване в ГК-Чепеларе.  

В близките години не е настъпила промяна в качеството на заустваните от 
хвостохранилищата отпадъчни води. Продължава да действа оборотния цикъл 
на водите от фабриката до хвостохранилище „Лъки – 2 комплекс” където е 
изграден утайтел състоящ се от 3 басейна облицовани с полиетилен и 
геоткстил, така че постъпващите води от ЛОФ, чрез помпи отново се връщат в 
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работния цикъл на фабриката, т.е. оборотно водите циркулират в кръг от ЛОФ 
до утайтелят разположен на хвостохранилището без да се осъществява 
заустване към река „Лъкинска”. Това ще продължи до генерално решаване на 
проблема с каверните в хвостохранилището. Поради установена инфилтрация 
към реката се даде предписание за реконструкция на хоризонталния утаител. 
След икономически анализ, от дружеството решиха да изградят нов 
хоризонтален утаител, който влезе в действие през май 2011г. През 2010 г. се 
извършиха укрепителни дейности на стената и дъното на долно утаечно 
езеро(язовир).  

В началото на 2011 г. се установи замърсяване на р.Юговска след 
хвостохранилището с изнесени по каверни фини хвостови частици от 
филтрирали атмосферни води, събрани в чашата на язовира. Констатиран е 
завишен фон в реката по показател цианиди и олово. Вследствие дадени 
предписания от РИОСВ – Смолян, за препомпване на дренажните води от 
горно езеро към язовира, нивото на водите в долно езеро се сведе до минимум 
и филтрацията се преустанови.  

През цялата година се извършват сондажни работи в основата на 
язовирната стена и по скатовете, за да се установи дълбочината на 
компрометираната земна основа. Това е необходимо, за да се изготви проект 
за уплътнителни мероприятия, местата и дълбочината на инжекционните 
завеси, които евентуално ще се изградят, за да се тампонират съществуващите 
губилища в чашата на язовира. Към настоящия момент се извършват експертни 
съвети, включващи авторски надзор и представител на РИОСВ, за да се 
анализират инженерногеоложките и хидроложки проучвания за изясняване 
причините за продължаващата филтрация, както и постоянен контрол от страна 
на РИОСВ-Смолян, за недопускане на замърсяване с отпадни води на реката. 
От извършения контролен мониторинг на водите през годината се установява, 
че ХХ”Лъки-2-временно” дава сравнително добър пречиствателен ефект. 

Отпадъчните руднични води от р-к „Джурково”, експлоатиран от „Лъки 
Инвест-Джурково”ЕООД, гр. Лъки са недостатъчно пречистени, вследствие на 
което са нарушени индивидуалните емисионни ограничения поставени в 
Разрешителното за заустване по показател олово. На дружеството е наложена 
текуща месечна имуществена санкция. 

Отпадъчните руднични води от р-к „Говедарника” , експлоатиран от „Лъки 
Инвест-Говедарника”ЕООД, гр.Лъки също са недостатъчно пречистени, 
вследствие на което са нарушени индивидуалните емисионни ограничения 
поставени в Разрешителното за заустване по показател олово, НВ и цинк. На 
дружеството е наложена текуща месечна имуществена санкция. 

До лятото на 2011 г. заустените отпадни води на ХХ”Рудозем-2” бяха под 
допустимите индивидуални емисионни ограничения, заложени в 
Разрешителното за заустване. От есента се установиха надвишения по 
показател свободни цианиди. Извършен бе зачестен контролен мониторинг на 
отпадните води на ХХ”Рудозем-2” към „Горубсо – Мадан” АД и вследствие 
наложените административно-наказателни мерки на дружеството, се 
оптимизиране използването на натриев цианид, с което се намали внасянето 
на замърсяване в р.Малка река по показател цианиди. В края на годината беше 
намалена наложената им месечна имуществена санкция.  

Поради недостатъчното пречистване на отпадните води заустващи в 
съответните реки-водоприемници, при производството от пречиствателните 
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съоръжения – утайници и хвостохранилища, на Дружествата се налагат 
имуществени санкции и са съставени актове за замърсяване на водни обекти. 

Рудничните води, излизащи от подземните пространства, в които се водят 
проучвателни и добивни работи продължават да замърсяват повърхностните 
водни обекти, в които се заустват, за което продължават да текат съответните 
актуализирани месечни имуществени санкции.  

Замърсявания над нормите се установяват в рудничните води от рудник 
“Крушев дол” към “ГОРУБСО-МАДАН”АД-Мадан, което е в следствие на 
недостатъчното пречистване на тези води по показателите: цинк, олово, кадмий 
и мед преди тяхното заустване в повърхностния воден обект - втора категория 
водоприемник р. Крушевдолско дере. Това доведе до увеличаване на 
месечната текуща санкция, както и налагане на акт за административно 
нарушение. В следствие на предприети мерки от страна на Дружеството, 
замърсяването в реката е редуцирано и месечната имуществена санкция 
намалена. 

 ХХ “Ерма река” също дава добър пречиствателен ефект.  
Обектите в отрасъл “Производство на козметични продукти” са 2 бр. - 

“Рубелла Бюти”АД, фабрика в Рудозем и “Вентони Козметик”ЕООД, цех за 
козметика в Рудозем. И двата обекта имат изградени пречиствателни 
съоръжения с физико-химично пречистване на отпадъчните води, които са в 
добро техническо състояние. 

По-голямата част (90 %) от Обектите на отрасъл “Транспортна дейност, 
автосервизи и автомивки” са с изградени пречиствателни съоръжения 
(каломаслоуловители). Повечето от тях са в добро състояние. Имаше 
констатирано замърсяване в отпадните води на 1 автомивка на „Ив-Комет”, за 
което й беше съставен акт за административно нарушение. На обектите, които 
нямат пречиствателни съоръжения, са дадени предписания за изграждане на 
такива или предписания за включване в клоновете на градска канализация. 

Обектите от отрасъл “Строителство ”- бетонови възли и ТМСИ продължават 
да са в голямо затруднение заради стагнацията и задълбочилата се финансова 
криза. През лятото на 2011 г. интензивно работещия бетонов в с. Стойките, 
експлоатиран от „Прима бетон”ЕООД, снабдяващ денонощно с бетон строящия 
се обект на веригата „Лидл“ в гр. Смолян беше контролиран от РИОСВ-Смолян 
за недопускане внасяне в реката на бетонови утайки и непречистени отпадни 
води. На фирмата бяха съставени 2 акта за административно нарушение и им 
бяха дадени предписания за поддържане на пречиствателните съоръжения в 
нормално експлоатационно състояние. 

2. Опазване на повърхностните води 
- Типология на повърхностните води 
- Типология на категория „РЕКА” 
Водните обекти на територията на Източнобеломорски район за басейново 
управление (ИБР) област се отнасят към две категории повърхностни води – 
“РЕКА”  и “ЕЗЕРО”. 
При определянето на типовете реки и езера/язовири са използвани следните 
показатели: 
- задължителни фактори – екорегион, надморска височина, геология, 
размер, 
- незадължителни – характер на водното течение, размер и геология, 
субстрат на речното дъно, наклон (енергия на потока). При определяне на 
височинното разделяне е взето в предвид и смяната на растителността. 
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На база на тези показатели на територията на Смолянска област са 
идентифицирани 2 типа води от категория „река” /Таблица №1-1/: 
 
Таблица №1-1  Типология категория “РЕКА” в Смолянска област 
 

 
№ 

Тип 
BG 

 
Име на типа 

 
Водосбор

1 R3 
 

Планински 
реки 

-         р. Арда и притоци от извора до гр.Рудозем – ПБВ, 
-         р. Арда от гр. Рудозем до вливане на р. Черна, 
-         р. Арда между вливане на Черна река до яз.Кърджали и р. 
Ардинска, 
-         р.Маданска, 
-         Извор на Черна река до гр.Смолян, 
-         Черна река от гр.Смолян до устие, 
-         Бяла река и нейните притоци – ПБВ, 
-         р. Арда между вливане на Черна река до яз.Кърджали и р. 
Ардинска, 
-       Малка Арда – ПБВ, 
-     Давидковска река, 
- р. Въча  и притоци от извори до вл. на Широколъшка, 
- Река Чепеларска от град Чепеларе до вливане на река 
Забърдовска, 
- Река Чепеларска от извори до град Чепеларе заедно с ляв 
приток Ситковс, 
- Река Широколъшка с всички нейни притоци, 
- Река Белишка*, 
- Река Сушица*, 
- р. Тъмръшка  до село Храбрино и притоци- р. 
Дормушевска и Пепелаша*, 
- Река Въча от язовир Кричим до гр.Кричим*, 
- Река Въча и притоци от река Широколъшка до яз.Въча, 
- Река Девинска от язовир Тошков чарк до устие и притоци: 
ляв- Бабинска, 
- Река Манастирска и река Джурковска  до Белишка, 
- р. Чепеларска от р. Забърдовска до вливане на р. Юговска 
и р.Орешица, 
- Река Чукуркьойска и Забърдовска;

2 R14 Пресъхващи 
реки 

- Извор на р. Върбица до гр.Златоград, 
- р. Върбица и притоците от гр. Златоград до устие, 
- р. Неделинска (Узундере) - ляв приток на р. Върбица. 
- р. Ерма река

водосбора на реките е на границата на Пловдивска и Смолянска област 
 
На територията на Смолянска област в рамките на посочените типове реки са 
определени 30 водни тела. Всяко водно тяло е речен участък с еднакво 
екологично и химично състояние, който има важна роля при управлението на 
водите. В публикувания през март, 2010 г. План за управление на речните 
басейни (ПУРБ) в Източнобеломорски район за водните тела са подготвени 
конкретни програми от мерки, чрез реализацията на които трябва да се 
постигне добро състояние на водите. 
 
 Карта №1-1  Типология категория “РЕКА” в Смолянска област 
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1.2. Типология на категория „ЕЗЕРО” 

На територията Смолянска област са определени 3 типа езера (язовири).  
Всяко езеро (язовир) с площ > 500 ха се определя като самостоятелно водно 
тяло.  
В Смолянска област са определени 4  самостоятелни водни тела, посочени в 
Таблица №1-2: 
 

Таблица № 1-2.  Типове  категория “ЕЗЕРА” в Смолянска област 

№ ТИПОВЕ Язовири 
Брой 
ВТ 

1 
 

L13 Средни и малки полупланински 
язовири 

яз. Въча , яз. Бенковски 
 

 
2 

2 
 

L3 Малки торфени и 
свлачищниезера, Планински язовири

Смолянски езера, яз. "Горубсо" ("Златоград", 
"Аламовци") – ПБВ 2 

   ВСИЧКО 4 
 
Карта №1-2  Карта на водните тела от категория “ЕЗЕРА” в Смолянска област 
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Програми за мониторинг на повърхностни води 
 
2.1. Контролен мониторинг 
 
При проектиране на мрежата за контролен мониторинг на повърхностни води 
на територията на ИБР са избрани представителни мониторингови пунктове за 
съответните речни басейни и типовете водни тела. Общият брой на пунктовете 
за контролен мониторинг на територията на Смолянска област през 2011 г. е 
пет пункта на реки и един пункт на язовири. От тях пред Европейската Комисия 
се докладват резултатите от два пункта (р. Арда при с.Вехтино и яз. Въча). В 
тези пунктове се извършва физико-химичен мониторинг за определяне на 
екологично  и химично състояние на повърхностните води. 
 
● яз. Въча 
● р. Въча- гр. Девин 
● р. Арда- с. Могилица 
● р. Арда – преди гр. Рудозем 
● р. Арда при с. Вехтино 
● р. Малка  Арда при с. Баните 
 
Честотата на контролния мониторинг е съобразена с минималната честота, 
която се препоръчва в Приложение V на РДВ за отделните показатели: 
 Биологични елементи 

- фитобентос в реки – 1 път  на 3 години 
- макрофити в реки и езера/ язовири- 1 път на 3 години 
- макрозообентос в реки – 1 път годишно 
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- риби в реки и езера/ язовири- 1 път на 3 години 
- фитопланктон в езера/язовири –1 път  на 3 години (4 пъти през летния 

период). 
 
 Физико-химични елементи 

- основни показатели – 4 пъти годишно 
- специфични замърсители – 4 пъти годишно 
- приоритетни вещества – 12 пъти годишно 

 
●   Хидроморфологични елементи- 1 път на 6 години в пунктовете, докладвани 
пред ЕК. 
 
Карта № 2-1 Мрежа за контролен мониторинг на повърхностни води на територията на 
Смолянска област (чл.8 на РДВ) 

 

2.2. Оперативен мониторинг 
При подготовката на програмата за оперативен мониторинг на повърхностните води в 
ИБР е използвана информация за състоянието на определените водни тела и се 
прилагат критериите, посочени в т.1.3.2. на Анекс V на РДВ.  
Пунктове за оперативен мониторинг се поставят в онези водни тела, които са в лошо 
състояние и съществува риск да не постигнат добър статус към 2015 г. На територията 
на Смолянска област през 2011 г. са определени 7 пункта за оперативен мониторинг 
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на реки. В тези пунктове се извършва физико-химичен мониторинг за определяне на 
екологично и химично състояние на повърхностните води. 
 
● р. Чепеларска  след гр. Чепеларе  
● р. Черна след ГПСОВ гр. Смолян 
● р. Маданска – гр.Мадан, кв. Батанци 
● р. Маданска след гр. Мадан, устие 
● р. Бял извор след с. Бял извор(след вливане на р. Уваджик) 
● р. Ерма –преди хвостохранилище ”Ерма река” 
● р. Върбица –преди гр. Златоград 
 
При подбора на показатели за оперативен мониторинг се използват биологичните 
елементи, индикативни за степента на антропогенно въздействие върху качеството на 
водите - макроозообентос в реки и фитопланктон в стоящи води. С оглед оперативното 
установяване на промените във фитопланктонните съобщества се използва 
показателят Хлорофил А в съчетание с други индикативни физико-химични показатели 
– прозрачност (SD), разтворен кислород, температура и електропроводимост. 
Предвижда се мониторинг на всички физико-химични показатели, превишаващи 
стандартите за качество на околната среда (за приоритетни вещества) или приетите 
норми за добро екологично състояние на физико-химичите елементи. Предвижда се и 
мониторинг на други физико-химични показатели, които са свързани с тези, по които се 
наблюдават отклонения. 
Честотата на оперативния мониторинг е съобразена с минималната честота, която се 
препоръчва в Приложение V на РДВ за отделните показатели: 
 Биологични елементи 

- макрозообентос в реки – 1 път годишно 
- хлорофил А в язовири (заедно с прозрачност) – 4 пъти годишно през летния 

период 
 Физико-химични елементи 

- основни показатели – 4 пъти годишно 
- специфични замърсители – 4 пъти годишно 
- приоритетни вещества – 12 пъти годишно 

 
Карта № 2-2 Мрежа за Оперативен мониторинг на повърхностни води  на 
територията на Смолянска област (чл.8 на РДВ) 
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2.3.Показатели на извършвания мониторинг 
 
Физико-химичният мониторинг се извършва по 34 показателя за екологично състояние 
/основни и специфични/, свързани с органично замърсяване на повърхностните води. 
Анализът на планираните физико-химични показатели се извършва от Регионална 
лаборатория- Смолян  и Регионална лаборатория- Пловдив към ИАОС. 
За всеки отделен мониторингов пункт има определена схема за пробонабиране и 
анализиране по следните групи показатели: 
 
2.3.1. Биологични показатели 
Хидробиологичният мониторинг се извършва за макробезгръбначни в реки по 
Ирландски Биотичен Индекс. Периодично в определени пунктове (през 3 г.) се 
извършва наблюдение и на останалите биологични елементи съгласно изискванията 
на РДВ – фитопланктон (язовири), фитобентос, макрофити и риби. Мониторингът и 
оценката на състоянието на биологичните елементи в реки се извършват по 
методиките одобрени със Заповед № РД-412/15.06.2011г. на Министъра на околната 
среда и водите. 

Мониторингът на биологичните елементи в езера и язовири се извършва по методики, 
приложени в рамките на научна разработка за определяне на референтни условия и 
класификационна система за оценка на екологично състояние през 2009-2010г. 

 
2.3.2. Физико-химични показатели  

 Основни физико-химични показатели 
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- І група – активна реакция /рН/, температура, неразтворени вещества, 
електропроводимост, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, ХПК, азот 
амониев, азот нитратен, азот нитритен, азот Келдал, фосфати, хлориди, сулфати. 
- ІІ група – азот общ, фосфор общ, калций, магнезий, обща твърдост, желязо общо, 
манган, калциево-карбонатна твърдост. 

 Специфични вещества 

- І група – Органични вещества – нефтопродукти. 
- ІІ група - Тежки метали и металоиди – цинк, мед, арсен, хром- тривалентен, хром – 
шествалентен, арсен. 
- ІІI група – Други вещества – СПАВ анионактивни. 

 Приоритетни вещества – кадмий, олово, никел. 

 
2.3.3. Хидроморфологични показатели  
Мониторингът се извършва от външни изпълнители по следните показатели: 
            -  хидроложки режим 
            -  морфологични условия 
    - непрекъснатост на реката 
 
Информация за състоянието на водните тела в териториалния обхват на 

РИОСВ –Смолян по данни от програми за мониторинг на БД ЗБР – 
Благоевград 

І. Повърхностни водни тела: 
Таблица 1. ПРОГРАМА ЗА ОПЕРАТИВЕН МОНИТОРИНГ на 
ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ категория „река” за 2011 г. в териториалния 
обхват на РИОСВ – Смолян, изпълнявана от РЛ на ИАОС, Благоевград 

№ Код на пункта 
Наименование 
на пункта 

Макрозоо- 
бентос 

Основни 
физикохимични 
показатели 

Честота 
ОФХ 

Приоритетни 
вещества 

Честота 
ПВ 

Специфични 
замърсители 

Честота 
СЗ 

1. BG4ME00421MS330 

р.Сатовчанска 
Бистрица 
преди устие 
(с. Боголин) 

Х 

І гр. – 1, 2, 3, 6, 
7, 8, 9, 11, 12, 
13, 14 
II гр. - 
1,2,5,6,7,10 

4 (пъти 
годишно) 

18 
4 (пъти 
годишно) 

- - 

 
Таблица 2. ПРОГРАМА ЗА ОПЕРАТИВЕН МОНИТОРИНГ на 

ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ категория „река” за 2011 г. в териториалния обхват на 
РИОСВ – Смолян, изпълнявана от РЛ на ИАОС – Смолян 

№ Код на пункта 
Наименование 
на пункта 

Макрозоо- 
бентос 

Основни 
физикохимични 
показатели 

Честота 
ОФХ 

Приоритетни 
вещества 

Честота 
ПВ 

Специфични 
замърсители 

Честота 
СЗ 

1 BG4ME00291MS340 
р.Доспат след 
град Доспат, 
след ГК 

Х 

І гр. – 1, 2, 3, 6, 
7, 8, 9,10, 11, 
12, 13, 14  
II гр. - 1,2,5,10 

4 (пъти 
годишно) 

15, 22 
4 (пъти 
годишно) 

І гр. - 1, 2, ІІ 
гр. -1,2,3,4,5, 
ІІІ гр. - 1 

4 (пъти 
годишно) 

2 BG4ME00025MS350 
р.Доспат след 
с.Барутин 

Х 

І гр. – 1, 2, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14 
II гр. – 1,2,5,10 

4 (пъти 
годишно) 

15, 22 
4 (пъти 
годишно) 

- - 

3 BG4ME00025MS360 

р.Доспат при 
границата 
(при  моста 
между 
с.Бръщен и 
с.Црънча) 

Х 

І гр. – 1, 2, 3, 6, 
7, 8, 9,10, 11, 
12, 13, 14 
II гр. - 1,2,5,10 

4 (пъти 
годишно) 

15, 22 
4 (пъти 
годишно) 

І гр. - 1, 2 
ІІ гр. - 1, 2, 3, 
4, 5 
ІІІ гр. - 1, 2 

4 (пъти 
годишно) 

 
Таблица 3. ПРОГРАМА ЗА ОПЕРАТИВЕН МОНИТОРИНГ на 
ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ категория „езеро” за 2011 г. в териториалния обхват на 
РИОСВ – Смолян, изпълнявана от РЛ на ИАОС – Смолян 

№ Код на пункта Наименование 
на пункта 

Фито-
планктон 

Макро-
фити 

Фито-
бентос 

Макрозо-
обентос 

Основни физикохимични 
показатели 

Приоритетни 
вещества 

Специфични 
замърсители 

Честота 

4 BG4ME00292MS905 
Яз. Доспат - 
повърхностна 

Х Х - Х 
І гр. - 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16  

 - - 
4 (пъти 
годишно) 
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проба ІІ гр. - 1,2,3,4,5,6,7,8,10 

4 BG4ME00292MS905  
Яз. Доспат - 
дълбочинна 
проба 

Х Х - Х 
І гр. - 
1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 
ІІ гр. - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 - - 
4 (пъти 
годишно) 

В Таблици с номера 4, 5 и 6 са дадени физикохимичните елементи за качество на 
повърхностните води. 

Таблица 4. Основни физикохимични показатели* 
№  І №  ІІ 
1 pH 1 Азот общ  
2 Температура 2 Фосфор общ 
3 Неразтворени вещества 3 Калций 
4 Прозрачност (Диск на Секки)** 4 Магнезий 
5 Хлорофил “А” ** 5 Обща твърдост 
6 Електропроводимост 6 Желязо общо 
7 Разтворен кислород 7 Манган 
8 Наситеност с кислород  в % 8 Калциево карбонатна твърдост*** 
9 БПК5 9 Сероводород*** 
10 ХПК 10 Общ органичен въглерод 
11 Азот амониев N – NH4   
12 Азот нитратен  N – NO3   
13 Азот нитритен  N – NO2    
14 Ортофосфати    Р – РО4   
15 Хлориди    
16 Сулфати   
Нов показател с червен цвят. 
* Честота на мониторинга – на тримесечие 
**  За езера и крайбрежни морски води и р.Дунав 
*** Анализират се при необходимост и по преценка на БД 
 

Таблица 5. Списък на приоритетните вещества 

No CAS номер EU номер Име на приоритетното вещество Състояние 

1 15972-60-8 240-110-8 Alachlor ** 

2 120-12-7 204-371-1 Anthracene * 

3 1912-24-9 217-617-8 Atrazine * 

4 71-43-2 200-753-7 Benzene * 

5 n.a. n.a. Brominated diphenylethers (**) **** 

6 7440-43-9 231-152-8 Cadmium and its compounds * 

7 85535-84-8 287-476-5 C10-13-chloroalkanes (**) няма методика 

8 470-90-6 207-432-0 Chlorfenvinphos ** 

9 2921-88-2 220-864-4 Chlorpyrifos ** 

10 107-06-2 203-458-1 1,2-Dichloroethane * 

11 75-09-2 200-838-9 Dichloromethane * 

12 117-81-7 204-211-0 Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) *** 

13 330-54-1 206-354-4 Diuron ** 

14 115-29-7 204-079-4 Endosulfan * 

 959-98-8 n.a. (alpha-endosulfan) * 
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No CAS номер EU номер Име на приоритетното вещество Състояние 

15 206-44-0 205-912-4 Fluoranthene (****) * 

16 118-74-1 204-273-9 Hexachlorobenzene * 

17 87-68-3 201-765-5 Hexachlorobutadiene * 

18 608-73-1 210-158-9 Hexachlorocyclohexane * 

 58-89-9 200-401-2 (gamma-isomer, Lindane) * 

19 34123-59-6 251-835-4 Isoproturon ** 

20 7439-92-1 231-100-4 Lead and its compounds * 

21 7439-97-6 231-106-7 Mercury and its compounds * 

22 91-20-3 202-049-5 Naphthalene * 

23 7440-02-0 231-111-4 Nickel and its compounds * 

24 25154-52-3 246-672-0 Nonylphenols ** 

 104-40-5 203-199-4 (4-(para)-nonylphenol) ** 

25 1806-26-4 217-302-5 Octylphenols ** 

 140-66-9 n.a. (para-tert-octylphenol) ** 

26 608-93-5 210-172-5 Pentachlorobenzene ** 

27 87-86-5 201-778-6 Pentachlorophenol ** 

28 n.a. n.a. Polyaromatic hydrocarbons * 

 50-32-8 200-028-5 (Benzo(a)pyrene), * 

 205-99-2 205-911-9 (Benzo(b)fluoranthene), * 

 191-24-2 205-883-8 (Benzo(g,h,i)perylene), * 

 207-08-9 205-916-6 (Benzo(k)fluoranthene), * 

 193-39-5 205-893-2 (Indeno(1,2,3-cd)pyrene) * 

29 122-34-9 204-535-2 Simazine * 

30 688-73-3 211-704-4 Tributyltin compounds **** 

 36643-28-4 n.a. (Tributyltin-cation) **** 

31 12002-48-1 234-413-4 Trichlorobenzenes * 

 120-82-1 204-428-0 (1,2,4-Trichlorobenzene) * 

32 67-66-3 200-663-8 Trichloromethane (Chloroform) * 

33 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin ** 

* анализира се 

** валидиране/верифициране на методите през 2007 г 

*** има методика - няма референтен материал 

**** няма методика и референтен материал 
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Таблица 6. Специфични замърсители* 
№ 
по 
ред 

Органични вещества 
№ 

по ред 

Тежки метали и 
металоиди 

 

№ 
по ред 

Други 

1 Феноли 1 Цинк 1 
СПАВ 

анионактивн
и 

2 Нефтопродукти 2 Мед 2 Цианиди 
3 Aldrin 3 Хром  6 валентен 3 Сулфиди 
4 Dieldrin 4 Хром  3 валентен 4 Карбонати 
5 Endrin 5 Арсен 5 Бикарбонати

6 Isodrin 6 Селен 6 
Растителни 
масла и 
мазнини 

7 Carbontetrachloride 7 Сребро 7 
Флуороводо

род 
8 Tetrachloroethylene 8 Калий 8 Lithium 

9 Trichloroethylene 9 Натрий 9 
Xylenes 

(p+m Xylene) 

10 

Polychlorinated biphenyiles 
(PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 

105, PCB 118, PCB 138, PCB 153, 
PCB 156, PCB 180) 

10 Флуор 10 Bisphenol A 

11 EOX (extractable) 11 Антимон   
12 AOX (absorbable) 12 Магнезий   
13 o,p - DDE 13 Алуминий   
14 p,p- DDE 14 Ванадий   
15 o,p - DDD 15 Кобалт   
16 p,p - DDD  + o,p DDT 16 Уран (естествен)   
17 p,p -  DDT 17 Радий   
18 Prometon 18 Обща β 

радиоактивност 
  

19 Prometryn     
20 Propazine     
21 Ametrin     
22 Simetryn     
23 Terbutryn     
24 Dichlorodifluoromethane     
25 Chloromethane     
26 Bromomethane     
27 Bromodichloromethane     
28 1,4 - dichlorobenzene     
29 1,2 - dichlorobenzene     
30 Bromoform     
31 Dichloromethane     
32 Trans-1,2-dichloroethene     
33 Tetrachloroethane     
34 Етилен     
35 O, m, p-xylene     
36 Толуен     
37 Бензо(а)антрацен     
38 Пирен     
39 Фенантрен     
40 Хризен     
41 Етилбензен     
42 Стирен     
43 Ацетон     

*Честота на мониторинг – на 3 месеца 
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Честотата на мониторинг на отделни показатели може да се променя, в 
зависимост от получените дани за тяхната величина и динамика във времето 

Таблица 7. ПРОГРАМА ЗА ХИДРОБИОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ НА 
ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ за 2011 г. в териториалния обхват на РИОСВ –Смолян, 

изпълнявани от РЛ на ИАОС Благоевград 

№ 
код на 
пункта 

код на 
ВТ 

ре
че
н 
б
ас
ей
н 

име на пункта X Y 

м
ак
ро
зо
об
ен
то
с 

м
ак
ро
ф
ит
и 

ф
ит
об
ен
то
с 

ри
б
и 

ф
ит
оп
л
ан
кт
он

 

пр
об
он
аб
и
ра
не

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1
1 

12 13 

1. 
BG4ME004
21MS401 

BG4ME2
00R115 

Мест
а 

р. Сатовченска Бистрица 
при разклона за 

с. Долен 

23,94
6985 

41,61
4585 

Х - - - - 
РЛ 

Благоевг
рад 

2. 
BG4ME004
21MS330 

BG4ME2
00R115 

Мест
а 

р. Сатовчанска Бистрица 
преди устие 
(с. Боголин) 

23,95
2207 

41,53
9995 

Х Х Х Х - 
РЛ 

Благоевг
рад 



 27

№ код на пункта код на ВТ 

ре
че
н 
ба
се
йн

 

име на пункта X Y 

ма
кр
оз
оо
бе
нт
ос

 

ма
кр
оф

ит
и 

ф
ит
об
ен
то
с 

ри
би

 

ф
ит
оп
ла
нк
то
н 

пр
об
он
аб
ир
ан
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 BG4ME00299MS401 BG4DO900R116 Доспат 
р. Доспат преди 

с. Медени 
поляни 

23,803625 41,862666 Х     
РЛ 
Плов
див 

2 BG4ME00299MS402 BG4DO900R116 Доспат 
р. Доспат при ПЗ 

“Жабата” 
23,829252 41,837240 Х     

РЛ 
Плов
див 

3 BG4ME00299MS403 BG4DO900R116 Доспат 
р. Доспат при с. 
Побит камък 

23,883188 41,825676 Х     
РЛ 
Плов
див 

4 BG4ME00299MS404 BG4DO900R116 Доспат 
р. Доспат при ГД 

- Селище 
23,906289 41,813174 Х     

РЛ 
Плов
див 

5 BG4ME00299MS405 BG4DO900R116 Доспат 
р. Доспат при 
мост за с. 
Ранджа 

23,936533 41,785247 Х     
РЛ 
Плов
див 

6 BG4ME00299MS406 BG4DO900R116 Доспат 
р. Доспат преди 
с. Сърница 

23,981441 41,760378 Х     
РЛ 
Плов
див 

7 BG4ME00299MS407 BG4DO900R116 Доспат 

р. Доспат при с. 
Сърница, преди 
вливане в яз. 

Доспат 

24,013488 41,736231 Х     
РЛ 
Плов
див 

8 BG4ME00291MS340 BG4DO135R118 Доспат 
р. Доспат след 
град Доспат, 
след ГК 

24,162679 41,635042 Х  Х Х  
РЛ 
Плов
див 

9 BG4ME00025MS350 BG4DO135R118 Доспат 
р. Доспат след с. 

Барутин 
24,171628 41,594416 Х  Х   

РЛ 
Плов
див 

10 BG4ME00025MS360 BG4DO135R118 Доспат 

р. Доспат при 
границата (при  
моста между с. 
Бръщен и с. 
Црънча) 

24,132468 41,556977 Х Х Х Х  
РЛ 
Плов
див 

11 BG4ME00269MS401 BG4DO600R120 Доспат 

р. Сърнена 
(Караджа дере) 
преди вливане 
на р. Керелова, 
пътя от Доспат 

за Батак 

24,136321 41,716479 Х     
РЛ 
Плов
див 

12 BG4ME00261MS402 BG4DO600R120 Доспат 

р. Сърнена 
(Караджа дере) 
при моста между 
с. Змеица и гр. 

Доспат 

24,226325 41,655027 Х     
РЛ 
Плов
див 

13 BG4ME00261MS403 BG4DO600R120 Доспат 

р. Сърнена 
(Караджа дере) 
над с. Барутин, 

пътя за с. 
Чавдар 

24,185765 41,607599 Х     
РЛ 
Плов
див 

14 BG4ME00262MS404 BG4DO600R120 Доспат 
р. Керелова река 
преди вливане в 
Сърнена река 

24,143394 41,718990 Х     
РЛ 
Плов
див 

15 BG4ME00024MS401 BG4DO135R121 Доспат 
р. Осинска преди 
вливане в река 

Доспат 
24,085068 41,583204 Х     

РЛ 
Плов
див 

16 BG4ME00022MS404 BG4DO600R122 Доспат 
р. Жижовска 
след с. Кочан 

24,027875 41,569022 Х     
РЛ 
Плов
див 

17 BG4ME00292MS905 BG4DO900R117 Доспат Яз. Доспат 24,137042 41,667373 Х    Х 
РЛ 

Смол
ян 
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Таблица 8. ПРОГРАМА ЗА ХИДРОБИОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ НА 

ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ за 2011 г. в териториалния обхват на РИОСВ –Смолян, 
изпълнявани от РЛ на ИАОС 

 
Общо състояние на водните тела 
 
Общото състояние на водните тела се определя от екологичното и химичното 
състояние, като се взема по-лошото от двете състояние. 
Таблица 3-4 Състояние на водните тела на територията на Смолянска област 

 

№ Код Водно тяло 
СМ/ 
ИВТ 

Екологично състояние/потенциал 

Химично 
състояние 

Общо 
състояние 

Биологи
чни 

елемент
и 

ФХ 
елементи 

Екологично 
състояние/п
отенциал 

(общо) 

1 BG3MA500R106 Река Сушица  5  5 Добро Добро 

2 BG3MA500R107 Река Белишка  5  5 Добро Добро 

3 BG3MA500R108 

Река 
Манастирска 

и река 
Джурковска  
до Белишка 

 4  4 Добро Добро 

4 BG3MA500R109 

Река 
Крушовска за 
доп. ПБВ на 
гр. Лъки 

  
Колиформи

-общо 
4 Добро Добро 

5 BG3MA500R110 

р. Чепеларска 
от р. 

Забърдовска 
до вливане на 
р. Юговска и 
р.Орешица 

 4 5 4 Добро Добро 

6 BG3MA500R111 

Приток на р. 
Чепеларска 

преди 
Нареченски 
Бани * 

   4 Добро Добро 

7 BG3MA500R113 

Приток на р. 
Чепеларска 

при с. 
Хвойна* 

 3  3 Добро 
Лошо 

(умерено) 

8 BG3MA500R114 
Река 

Чукуркьойска 
и Забърдовска 

 4  4 Добро Добро 

9 BG3MA500R115 

Река 
Чепеларска от 
град Чепеларе 
до вливане на 

река 
Забърдовска 

 2 

БПК,NH4,N
O3, NO2, N-
общ, PO4,P-

общ 

1 Добро Лошо 
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10 BG3MA500R116 

Река 
Чепеларска от 
извори до 

град Чепеларе 
заедно с ляв 
приток 

Ситковска 

 5  5 Добро Добро 

11 BG3MA500R127 

р. Тъмръшка  
до село 

Храбрино и 
притоци- р. 
Дормушевска 
и Пепелаша 

 4 
Амониев 

йон 
3 Добро 

Лошо 
(умерено) 

12 BG3MA600L133 яз. Въча да  NH4 2 Добро Лошо 

13 BG3MA600R131 

Река Въча от 
язовир 

Кричим до 
гр.Кричим 

да 4  4 Добро Добро 

14 BG3MA600R134 

Река Въча и 
притоци от 

река 
Широколъшк
а до яз.Въча 

да 4 
PO4,P-общ, 

N-общ 
1 Добро Лошо 

15 BG3MA600R135 
Pека 

Лесковска * 
   4 Добро Добро 

16 BG3MA600R136 

Река Девинска 
от язовир 

Тошков чарк 
до устие и 

притоци: ляв- 
Бабинска 

 5  5 Добро Добро 

17 BG3MA600R141 

Река 
Широколъшк
а с всички 
нейни 
притоци 

 5  5 Добро Добро 

18 BG3MA600R142 

Р. Въча  и 
притоци от 
извори до вл. 

на 
Широколъшк

а 

 4  4 Добро Добро 

19 BG3AR900R036 

р. Арда и 
притоци от 
извора до 

гр.Рудозем - 
ПБВ 

 3 

PO4,P-общ, 
N-общ, 

Колиформи
-общо, 
Амониев 

йон 

1 Добро Лошо 

20 BG3AR900R035 

р. Арда от гр. 
Рудозем до 
вливане на р. 

Черна 

 3  3 Добро 
Лошо 

(умерено) 

21 BG3AR900R034 р.Маданска  2 

Неразтворе
ни 

вещества, 
NH4, NO3, 
NO2,PO4, 

Zn 

1 
Pb, Cd 
Лошо 

Лошо 
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22 BG3AR800R033 
Извор на 

Черна река до 
гр.Смолян 

 4  4 Добро Добро 

23 BG3AR800R031 
р.Бяла и 
нейните 

притоци-ПБВ 
 4  4 Добро Добро 

24 BG3AR800R030 
Черна река от 
гр.Смолян до 

устие 
 2 

PO4,P-общ, 
NO2,NO3,N
-общ, БПК 

1 Добро Лошо 

25 BG3AR800L032 
Смолянски 
езера* 

 3 4 3 Добро Лошо 

26 BG3AR700R029 
Малка Арда - 

ПБВ 
 3 

PO4,P-общ, 
N-общ, 
Амониев 
йон, Фек. 
стрептокок

и 

1 Добро Лошо 

27 BG3AR700R028 

р. Арда между 
вливане на 

Черна река до 
яз.Кърджали 
и р. Ардинска 

 3 

БПК,NH4, 
NO3,NO2, 

PO4,P-
общ,N-общ 

1 
Cd 

 
Лошо 

Лошо 

28 BG3AR700R027 
Давидковска 

река 
 4  4 Добро Добро 

29 BG3AR600R026 
Извор на река 
Боровица до 
яз. Боровица * 

 4  4 Добро Добро 

30 BG3AR400R017 
Извор на р. 
Върбица до 
гр.Златоград 

 3 

Електропро
водимост, 
неразтворен
и вещества, 
Mn, Cu, Zn 

1 
Cd, Pb 
Лошо 

Лошо 

31 BG3AR400R016 

р. Неделинска 
(Узундере) - 
ляв приток на 
р. Върбица 

 4  4 Добро Добро 

32 BG3AR400R074 

р. Върбица и 
притоците от 
гр. Златоград 
до устие 

 4 4 4 Добро Добро 

33 BG3AR400L018 
яз. Горубсо 
Златоград* 

да 4 5 4 Добро Добро 

 
Забележка: Оценките на водните тела със звездичка (*)  са определени по резултати от проведения 
мониторинг през 2009 г. 
 
Оценка на състоянието на водните тела 

5 Много добро 

4 Добро 

3 Умерено 

2 Лошо 

1 Много лошо 

 
Участъци с лошо състояние на водните тела: 
 
Басейн на р.Марица: 
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- Река Чепеларска от гр.Чепеларе до вливане на р. Забърдовска –  
много лошото екологично състояние се дължи на заустване на  непречистени  
битови отпадъчни води от гр.Чепеларе и други  населени места в р.Чепеларска. 
При сравняване на резултатите от проведения биологичен и физико-химичен 
мониторинг през 2011г. с данните от 2010г. не се наблюдава подобряване на 
състоянието на водното тяло. Причина за  това състояние е липсата на ГПСОВ 
на гр.Чепеларе.   
- Река Въча и притоци от р.Широколъшка до яз. Въча – причина за 
много лошото екологично състояние на водното тяло е вливане на 
непречистени  битови отпадъчни води от населените места. При сравняване на 
резултатите от проведеният биологичен и физикохимичен мониторинг през 
2011г. с данните от 2010г. не се наблюдава подобряване на състоянието на 
водното тяло. 
 В Плана за управление на речните басейни 2010-2015г. за това водно тяло е 
предвидена мярка за доизграждане на канализационна мрежа и осигуряване на 
подходящо пречистване на н.м. под 2000 еж. 
 
Басейн на р. Арда: 
- Река Маданска – лошото екологично и химично състояние се дължи на 
заустване на промишлени и битови отпадъчни води от гр. Мадан и други 
населени места. При извършваните анализи за химично състояние 
(приоритетни вещества) се констатират отклонения от стандартите за качество 
на околната среда по показателите олово и кадмий, което определя и лошото 
химично състояние на водното тяло. Основен замърсител на водното тяло е 
„Горубсо Мадан- Рудник Крушев дол”, чиято производствена дейност включва 
добив и обогатяване на метални руди.  
В Плана за управление на речните басейни 2010-2015г. е предвидена мярка за 
доизграждане на канализационна мрежа и осигуряване на подходящо 
пречистване на н.м. под 2000 еж и подобряване функционирането на 
пречиствателната станция на гр.Мадан.  
За индустриалните замърсители в ПУРБ е  предвидена мярка за 
модернизиране на индустриална ПСОВ за предприятия с приоритетни 
вещества в отпадъчните води (Горубсо Мадан- Рудник “Крушев дол”); 
проучване за дифузни замърсявания от стари рудници или руднични отпадъци 
(Рудник “Крушев дол” и Рудник ”Петровица”); проучване на биоакумулацията на 
приоритетни и опасни вещества в риби (след колектора на Горубсо Мадан-
Рудник “Петровица”); изграждане на пречиствателна станция за руднични води 
над гр. Мадан. 
- Река Черна от гр. Смолян до устие – това водно тяло е много лошо 
екологично сътояние по основните физико-химични показатели (БПК5, азот 
нитратен, азот нитритен, ортофосфати, азот общ и фосфор общ), което се 
дължи на заустване  на отпадъчните води на гр.Смолян и други населени 
места. От проведения мониторинг през 2011г. резултатите показват еднократно 
превишаване на стандартите за качество на околната среда (СКОС) по 
показател олово, но средногодишната стойност е по-малка от СКОС за 
показател олово. Това определя и доброто химично състояние на водното тяло. 
В Плана за управление на речните басейни 2010-2015г. е предвидена мярка за 
добро функциониране на пречиствателната станция на гр. Смолян. 
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- р. Арда между вливане на Черна река до яз. Кърджали и р. 
Ардинска- това водно тяло е в много лошо екологично състояние по основните 
физико-химични показатели по ортофосфати  и общ фосфор,което се дължи на 
липсата на стъпало за отстраняване на фосфор в изградените ГПСОВ в 
гр.Смолян, Рудозем и Мадан. Състоянието по показателите БПК5, азот 
нитратен, азот общ е умерено. В пункта р. Арда при с. Вехтино през 2011г. се 
наблюдава превишаване на стандартите за качество на околната среда по 
показател кадмий, което определя и лошото химично състояние на водното 
тяло. Регистрирано е лошо състояние в пункта на р.Бял извор след с.Бял извор 
по показателите БПК5, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, 
ортофосфати, азот общ и фосфор общ поради замърсяване с отпадъчни води 
от млекопреработване. 
- Извор на р.Върбица до гр.Златоград – този участък е в много лошо 
екологично и химично състояние, което се дължи на заустване на непречистени 
руднични води в р. Ерма от „Горубсо-Златоград” гр.Златоград, чиято дейност е 
добив и обогатяване на метални руди. Проведения мониторинг през 2011г. 
показва превишаване на стандартите за качество на околната среда по 
показатели манган, цинк, мед, кадмий  и олово в пунктовете р. Върбица  преди 
гр. Златоград и р. Ерма- преди хвостохранилище „Ерма река”. 
В Плана за управление на речните басейни 2010-2015г. за това водно тяло е 
предвидена мярка за подобряване стопанисването на хвостохранилище „Ерма 
река”, проучване на биоакумулацията на приоритетни и опасни вещества в 
риби, проучване състоянието на рудниците в района и набелязване  на мерки 
за решаването им.  
 
 
Фиг. 3-1 Брой водни тела в района на РИОСВ – Смолян по хидробиологичен мониторинг 

 

 
 
От обобщената фигура се наблюдава, че броя на водните тела в много лошо и 
лошо състояние в периода 2009-2011г. е сравнително малък (от 1 до 3 водни 
тела). Броя на водните тела в много добро и добро състояние  е постоянен (от 
16 до 19). 
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Фиг. 3-2 Брой водни тела в района на РИОСВ – Смолян  по физико-химичен мониторинг 
 

 
Въвеждането на новата класификационна система за физико-химични 
елементи през последните две години, която е с по-строги норми за добро 
състояние за някои показатели не променя съществено съотношението на 
водните тела в добро и лошо състояние. Тя оказва влияние върху 
показателите, по които водните тела попадат в лошо състояние (2009г.-
предимно азот-нитритен, а през 2010-2011г.- фосфор-общ, фосфати и 
различните форми на азот). 
 
Фиг. 3-3 Брой водни тела в района на РИОСВ – Смолян по екологичен статус / потенциал 

 

 
 

В екологичния статус през трите години (2009, 2010 и 2011г.) не се наблюдават 
съществени промени. Промяната на класификационната система за оценка по 
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физико-химични елементи  за качество през 2011г. въвежда по-строги норми за 
общ фосфор и ортофосфати, в следствие  на което се увеличава броя на 
водните тела в лошо състояние.  
 
Обобщена оценка на състоянието на повърхностните водни тела категория “река” 
в басейна на река Места в териториалния обхват на РИОСВ – Смолян 
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Обобщена оценка на състоянието на повърхностните водни тела 
категории “река” и “приравнени към река” в басейна на река Доспат в 
териториалния обхват на РИОСВ - Смолян 

 
добро състояние * - Оценката на състоянието/ потенциала на водното тяло е 
направена в съответствие с ПУРБ; 
BG4DO600R117 – Водно тяло, включено в Програмите за мониторинг на 
повърхностни води за поне един от компонентите – Основни физико-химични 
параметри или Хидробиологичен мониторинг през 2011 г.; 
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2. BG4DO135R118 
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г. 
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BG4DO600R119 -  Водно тяло, което не е включено в Програмите за мониторинг 
на повърхностни води през 2011 г. 

Оценката на състоянието на повърхностните водни тела – категория 
„река” и категория приравнени към “река” за 2011 г. е изготвена като са взети 
предвид и двата компонента на екологичното състоянието – екологичен статус 
по АИБИ за биологичния елемент за качество – Макрозообентос и оценка по 
основните физикохимични параметри, подкрепящи биологичните. Определящо 
за крайната оценка на състоянието е по-лошото от тези две състояния за всяко 
повърхностно водно тяло. 

Заустване на руднични води в р. Ерма от „Горубсо-Златоград” гр. 
Златоград, чиято дейност е добив и обогатяване на метални руди. Проведения 
мониторинг през 2011г. показва превишаване на стандартите за качество на 
околната среда по показатели манган, цинк, мед, кадмий  и олово в пунктовете 
р. Върбица  преди гр. Златоград и р. Ерма- преди хвостохранилище „Ерма 
река”.  
В Плана за управление на речните басейни 2010-2015г. за това водно тяло е 
предвидена мярка за подобряване стопанисването на хвостохранилище „Ерма 
река”, проучване на биоакумулацията на приоритетни и опасни вещества в 
риби, проучване състоянието на рудниците в района и набелязване  на мерки 
за решаването им.  
През 2011г. резултатите показват еднократно превишаване на стандартите за 
качество на околната среда (СКОС) по показател олово, но средногодишната 
стойност е по-малка от СКОС за показател олово. Това определя и доброто 
химично състояние на водното тяло.  
 При извършваните анализи за химично състояние (приоритетни 
вещества) се констатират отклонения от стандартите за качество на околната 
среда по показателите олово и кадмий, което определя и лошото химично 
състояние на водното тяло. Основен замърсител на водното тяло е „Горубсо 
Мадан- Рудник Крушев дол”, чиято производствена дейност включва добив и 
обогатяване на метални руди.  
 За индустриалните замърсители в ПУРБ е  предвидена мярка за 
модернизиране на индустриална ПСОВ за предприятия с приоритетни 
вещества в отпадъчните води (Горубсо Мадан- Рудник “Крушев дол”); 
проучване за дифузни замърсявания от стари рудници или руднични отпадъци 
(Рудник “Крушев дол” и Рудник ”Петровица”); проучване на биоакумулацията на 
приоритетни и опасни вещества в риби (след колектора на Горубсо Мадан-
Рудник “Петровица”); изграждане на пречиствателна станция за руднични води 
над гр. Мадан. 
Кратка обобщена информация за обектите, източници на отпадъчни води в т.ч.: 
 В Плана за 2011 г. заложените цели са: подпомагане на операторите на 
ГПСОВ в Смолян, Мадан, Рудозем и Златоград за постигане на поставените 
норми в издадените Разрешителни за заустване и намаляване на 
замърсяването на водоприемниците от точкови източници.    
 Замърсяването на водите във водоприемниците се получава най-вече 
след заустване на отпадните води от по-големите населени места и общински 
центрове с изградена над 70% канализационна мрежа и наличие на главен 
събирателен колектор. Също така, когато говорим за замърсяване на 
повърхностно-течащи и стоящи води, е необходимо да се има предвид, че 
повечето места в региона са разположени главно в горните течения на реките, 
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чийто отток в по-голямата част от годината е около средния и по-малък от 
средния. 
 През годината се извършиха проверки на пречиствателните станции за 
отпадъчни води на населените места Смолян, Мадан, Рудозем, Златоград, с. 
Проглед и к.к. “Пампорово”. Взети бяха водни проби на изход ПСОВ, като 
резултатите от анализа на отпадъчните води на петте ПСОВ отговарят на 
емисионните норми, посочени в Прил. №3 към Наредба №6/2000 г., като 
единствено ПСОВ „Пампорово“ не успя да постигне поставените емисионни 
норми в издаденото Разрешително за заустване, за което бе наложена текуща 
санкция до постигане на нормите. 
 В останалите общински центрове се строят канализационни мрежи и 
събирателни колектори до площадките, определени за изграждане на ГПСОВ, 
но в момента строителните обектите са замразени. 
 За повече информация в глава V „Проекти и обекти с екологично 
предназначение”; 
 На територия на РИОСВ-Смолян, всички обекти формиращи отпадъчни 
води имат изградени пречиствателни съоръжения, съгласно действащото 
законодателство. 
В обхвата на РИОСВ-Смолян през 2011 г. няма такива обекти. 
 В обхвата на РИОСВ-Смолян са 6 на брой обекти съгласно Приложение 
1 към чл. 1,ал. 2 на Наредбата за стандарти за качество на околната среда за 
приоритетни вещества и някои други замърсители.  
 Големи емитери в отрасъл хранително-вкусова промишленост са 17 на 
брой: “П.А.Л-БГ” ЕООД - цех за рибопреработка “Беден”; КД “Салвелинус Рея 
Фиш” – цех за рибопреработка “Доспат”; ЕТ „НИК – 60 Недялко Колаксъзов”, 
Цех за рибопреработка „Сините ханчета”; „Скорпион – 21” ООД, МПП с. 
Забърдо;  “Карду” ООД – МПП “Върбина”, „Мечи Чал Милк” ЕООД – МПП „Мечи 
Чал Милк”; МК „Родопа-Милк” – МПП „Смилян”; „КеРи” ООД – МПП „КеРи”; 
„Родопчанка” ООД – МПП „Родопчанка”; ЕТ „АЛАДА-М.Банашък” – МПП 
„АЛАДА”; „АНМАР” ООД – МПП „Падина”; „Персенски“ ООД – МПП „Жълтуша” и 
„Рожен Милк” ООД – Давидково, ЕТ „УЛАН-Джамал Уланов” – МПП „Улан”, ЕТ 
„Карамфил Касъклиев” – МПП „Доспат”, „Милк Инженеринг” ООД – МПП 
„Пампорово” и „Мерлини Данимонд“ ЕООД гр. София – Цех за преработка за 
плодове и зеленчуци с. Сатовча. Обектите са с изградени пречиствателни 
станции с биологично пречистване, но не всички са в добро експлоатационно 
състояние, за което инспекцията е наложила имуществени санкции. Общият 
брой наложени и  действащи санкции на тези обекти са 6 на брой.  

1. Хвостохранилище „Рудозем-2”, собственост на „Горубсо-Мадан”АД 
 
 Последните резултати от контролен мониторинг на отпадните води на 

хвостохранилището показват, че няма надвишения на индивидуалните 
емисионни ограничения на показателите, заложени в РЗ. Към този момент 
хвостохранилището дава необходимия пречиствателен ефект. 
 Към последно извършената проверка от месец април става ясно, че 

не са стартирани никакви строителни дейности по надграждането на Горна 
преградна стена, по Долна преградна стена и по навдигането на скатовите и 
аварийни канали. 
 Работата по бермата на кота 738м е спряна вече 4г. и не се извършва 

баластриране и рекултивиране по проекта на НИПРОРУДА. 
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 Намиването се извършва през аварийния преливник вече 4г., а не 
както е нужно по проект-по намивни хвостопроводи. 
 Необходимо е спешно финансиране от собственика на дружеството в 

порядъка на 1 000 000 лв. за навдигане на ГПС, довършване на ДПС на кота 
738м. и монтиране на намивния хвостопровод за започване на нормално, 
проектно намиване, за баластрирането на берма кота 738м., за навдигане на 
скатовите канали с цел увеличаване дължината на утаечното езеро. 
 Дружеството трябва да изготви проектно-сметна документация за 

необходимите СМР и да осигури финансирането за започване работа по 
ХХ”Рудозем-2”. 

2. Хвостохранилище ”Лъки-2-комплекс”, собственост на „Лъки Инвест 
ЛОФ” ЕООД 
 Последните резултати от контролен мониторинг на повърхностните 

води от р.Лъкинска, преди да се влеят в отбивния тунел на хвостохранилището 
показват, че няма замърсяване в реката от действащото в момента оборотно 
прехвърляне на отпадните води обратно към фабриката.  
 Действащите в момента  два временни хоризонтални утаителя с 

изолирано дъно от геомембрана дават добър пречиствателен ефект, но следва 
да се превърнат в постоянни бетонови утаители, след приключване на 
сондажните дейности в чашата на язовира и в основата на стената. 

 
3. Хвостохранилище „Ерма река”, собственост на „Горубсо Златоград”АД 
 Последните резултати от контролен мониторинг на отпадните води на 

хвостохранилището показват, че няма надвишения на индивидуалните 
емисионни ограничения на показателите, заложени в РЗ. Към този момент 
хвостохранилището дава необходимия пречиствателен ефект. 
 По последен Анализ на техническото и експлоатационно състояние 

ХХ и прилежащите съоръженията от 2010г. е видно, че стената е в изправно, 
работоспособно състояние. 
 Стоманобетонната стена на хвостохранилището е изградена до кота 

538м. и предстои да се изпълни до кота 591м. 
 
4. Рудник „Крушев дол”, собственост на „Горубсо Мадан”АД  
 Дружеството има наложена текуща месечна имуществена санкция от 

872лв.,  поради заустване на недостатъчно пречистени руднични води в 
р.Крушевдолска. Очевидно е, че подземните пречиствателните съоръжения на 
рудника не дават добър пречиствателен ефект на отпадните води и е 
необходимо да се предприемат допълнителни мероприятия за допречистване 
на рудничните води извън границите на рудника.  

 
5. Рудник „Джурково”, експлоатиран от „Лъки Инвест-Джурково” 
 Замърсяващите вещества в отпадните води на рудника, които 

заустват в р.Лъкинска не надвишават индивидуалните емисионни ограничения, 
заложени в РЗ.  
 Пречиствателните съоръжения – вертикален и хоризонтален утаител 

дават добър пречиствателен ефект и не са нужни на този етап допълнителни 
мерки за подобряване на работата им. 

 
6. Рудник „Дружба”, експлоатиран от „Лъки Инвест-Говедарника”  
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 Дружеството има наложена текуща месечна имуществена санкция 
от 497 лв., поради заустване на недостатъчно пречистени руднични води в 
р.Джурковска. Пречиствателното съоръжение на рудника не дава достатъчно 
добър пречиствателен ефект и е необходимо да се планират допълнителни 
мероприятия ( изграждане на надземни съоръжения) за допречистване на 
рудничната вода, преди заустването в реката. 

През 2011 г., в следствие на засиления контрол и наложената наказателна 
дейност в  млекопреработвателните предприятия в общ. Ардино, се наблюдава 
подобряване работата на пречиствателните съоръжения. Наложени са две 
текущи санкции на МПП „Родопчанка” и МПП „Алада”, съставени са и два акта 
за административни нарушения – за несвоевременно почистване на 
пречиствателното съоръжение на „Персенски” ООД с. Жълтуша и за 
несвоевременно уведомяване на контролните органи за извършване на 
ремонтни дейности по пречиствателното съоръжение на „Родопчанка” ООД с. 
Бял извор.  
 През 2011г. беше извършен засилен контрол на млекопреработвателното 
предприятие в гр.Чепеларе „Мечи Чал Милк” ЕООД за намаляване изпускането 
на непречистени отпадъчни води и утайки в градската канализация на 
гр.Чепеларе. Бяха дадени предписания за въвеждане на наличното 
пречиствателно съоръжение в нормални експлоатационни условия и беше 
съставен акт на фирмата за надвишаване на максимално допустимите 
концентрации на вещества в отпадните води, заложени в Разрешителното за 
заустване в ГК-Чепеларе. 
3. Подземни води  
Мрежа за мониторинг на химичното състоние на подземните води. 
На територията на Смолянски район са разположени по-голяма или по-малка 
част на 7 подземни водни тела като националната мрежа за мониторинг на 
химичното състояние на подземните води през 2011 година обхваща  8 
хидрогеоложки пунктa:  
 
1/ BG3G0000Pg3021 - Пукнатинни води - Смолян 
 BG3G00000PgMP078 - Извор "Бралото", кв. Райково, гр. Смолян, общ. 
Смолян, (Контролен мониторинг) 
2/ BG3G00000Pg022 - Пукнатинни води - Рудозем 
3/ BG3G00000Pt039 - Карстови води - Настан - Триградски басейн 
 BG3G000А+PtMP099 - Извор - НИМХ № 39а, с. Беден, общ. Девин 
(Контролен мониторинг) 
 BG3G00000PtMP100 - Извор - НИМХ № 336, с. Мугла, общ. Смолян 
(Контролен мониторинг) 
4/ BG3G00000Pt040 - Карстови води - Ермореченски басейн 
 BG3G000A+PtMP101 - Извор "Главата", с. Ерма река, общ. Златоград  
(Контролен мониторинг) 
5/ BG3G00000Pt042 - Карстови води - Ардино - Неделински басейн 
 BG3G000A+PtMP104 - Извор "Мързян-1, 3", гр. Неделино, общ. Неделино 
(Контролен мониторинг) 
6/ BG3G00000Pt043 - Карстови води - Смолянски масив 
 BG3G000A+PtMP105 - Извор "Свети Иван", гр. Смолян, общ. Смолян 
(Оперативен мониторинг) 
7/ BG3G00000Pt046 - Пукнатинни води - Централно Родопски комплекс 
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 BG3G00000PtMP077 - Извор "Свети дух", гр. Чепеларе, общ. Чепеларе 
(Контролен мониторинг) 
 BG3G00000PtMP081 - Извор "Серафимовско дере", гр. Рудозем, общ. 
Рудозем (Контролен + Оперативен мониторинг) 
 
Карта: Мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води на територията на Смолянски 
район 

 
Оценка на състоянието и характеристика на подземните водни тела. 
 
Подземните води се оценяват  въз основа на информация, която ИАОС 
изпраща на Басейнова Дирекция за управление на водите в 
Източнобеломорски басейн - център Пловдив. Пробите са анализирани в ИАОС 
- Регионална лаборатория – Смолян. За всеки отделен мониторингов пункт има 
определена схема за пробонабиране и анализиране,  както следва: 
1. І група - основни физико-химични показатели -  разтворен кислород,  
окислително-възстановителен потенциал, рН, електропроводимост, нитратни 
йони, амониеви йони, температура, перманганатна окисляемост, обща 
твърдост, калций, магнезий, хлориди, натрий, калий, сулфати, хидрокарбонати, 
карбонати, сух остатък – анализират се всички показатели във всички 
пунктовете за подземни води сезонно (четири пъти в годината) или на 
полугодие (два пъти годишно). 
2. ІІ група - допълнителни физико-химични показатели – нитритни йони, 
фосфати, общо желязо, манган – анализират се отделни показатели само в 
част от мониторинговите пунктове сезонно (четири пъти в годината). 
3. ІІІ група – метали и металоиди – олово, кадмий, арсен, живак, мед, цинк, 
никел, хром – тривалентен, хром – шествалентен – анализират се всички или 
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отделни показатели в ограничен брой от мониторинговите пунктове веднъж 
годишно през трето тримесечие. 
4. ІV група – органични вещества – не е предвидено наблюдение на 
показатели от тази група. 
 

Резултатите се сравняват с прагови стойности (ПС) на отделните 
показатели, а също и със стандарта според Приложение № 1 към чл. 10, ал. 2, 
т. 1 на Наредба № 1 от 10.10.2007г. (измен. ДВ, бр.2 от 2010 год.) за проучване, 
ползване и опазване на подземните води.  

Оценка на химичното състояние на отделен мониторингов пункт и 
генерална оценка на химичното състояние на отделно ПВТ като цяло се 
извърши по методика разработена в Обществена поръчка № 1 от 26.02.2009 
год. с предмет Тема 5 “Определяне на праговете на замърсяване на 
подземните води и разработване на класификационна система за химичното 
състояние на подземни водни тела”. Тази методиката е в съответствие с 
Директива 2006/118/EC  и Ръководство № 18 за статус на подземни води и 
тренд оценка. 
 
Таблица:  Химично състояние на подземни водни тела в Смолянски район за периода 2009 год. – 2011 год. 
включително 

№
 п
о 
ре
д 

Код ПВТ  Име ПВТ 

Оценка на химично състояние  - 2009 год. Оценка на химично състояние  - 2010 год. Оценка на х химично състояние  - 2011 год. 

Параметри с 
концентрации 
на РС над 
Стандарта  

Параметри с 
концентрации 
на РС над ПС 

Състояние 

Параметри с 
концентрации на 

РС над 
Стандарта  

Параметри с 
концентрации 
на РС над ПС 

Състояние 

Параметри с 
концентрации на 

РС над 
Стандарта  

Параметри с 
концентрации 
на РС над ПС 

Състояние 

1 BG3G0000Pg3021 Пукнатинни води - 
Смолян н.з н.з добро н.з н.з добро н.з. н.з. добро 

2 BG3G00000Pg022 Пукнатинни води - 
Рудозем 

    Липсва 
мониторинг 

    Липсва 
мониторинг 

    Липсва 
мониторинг 

3 BG3G00000Pt039 
Карстови води - 

Настан - Триградски 
басейн 

н.з н.з добро н.з н.з добро н.з. н.з. добро 

4 BG3G00000Pt040 Карстови води - 
Ермореченски басейн н.з н.з добро Манган - 0,0532 

mg/l 

  

лошо н.з н.з добро 

5 BG3G00000Pt042 
Карстови води - 

Ардино - Неделински 
басейн 

н.з н.з добро н.з н.з добро н.з. н.з. добро 

6 BG3G00000Pt043 
Карстови води - 
Смолянски масив н.з н.з добро н.з н.з добро н.з. н.з. добро 

7 BG3G00000Pt046 
Пукнатинни води - 

Централно Родопски 
комплекс 

н.з н.з добро н.з н.з добро Цинк - 
2,060 mg/l 

  

лошо 

 
Характеристика на подземни водни тела: 
 
1. BG3G0000Pg3021 /Пукнатинни води - Смолян/ 
 
ПВТ е разположено в Западните Родопи и има площ от 194 км². Водоносния 
хоризонт е изграден от  риолити, андезити, риодацити, туфи, туфити. ПВТ се 
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подхранва от инфилтриращи се валежи. Средна дебелина на ПВТ  - 700 м, 
среден коеф. на филтрация - 0,016 - 0,08 м/ден, среден модул на подзем. отток  
- 1 л/сек/км² 
От извършените наблюдения върху химичното състояние на определените 
параметри в мониторингов пункт при гр. Смолян – извор „Бралото”, не се 
фиксира завишение на наблюдаваните показатели спрямо ПС.  
Подземно водно тяло BG3G0000Pg3021 е в добро химично състояние. 
 
2. Подземно водно тяло BG3G00000Pg022 /Пукнатинни води - Рудозем/ 
 

ПВТ е разположено в югозападната част на Източнобеломорски басейн, 
южно от гр. Рудозем. През западната му част протича р. Текирска, а през 
източната – р. Ерховска. 
Водоносния хоризонт е изграден от риолити, андезити, пирокластични 
риодацити, туфи, туфити, туфозни пясъчници и алевролити. ПВТ има площ от  
80 км², среден модул на подзем. отток  - 1,5 л/сек/км²,  
Това е  хоризонт, който не е изложен на замърсяване, защото района е 
труднодостъпен и рядко населен.  От ПВТ черпенето е малко, на този етап 
няма мониторингови точки за наблюдение на химичното състояние на 
подземните води. 
 
3. Подземно водно тяло BG3G00000Pt039 /Карстови води - Настан - Триградски басейн/ 

ПВТ e разположено в югозападната част на Източнобеломорски басейн. 
В мраморния комплекс са развити типични повърхностни и подземни карстови 
форми – пропасти, понори, пещери и др., една част от реките (р. Широколъшка) 
при навлизане в басейна получават само подхранване от басейна, други (р. 
Буновска,  р.Триградска, р. Мугленска) – губят изцяло или по-голямя чяст от 
водите си, като в самия басейн водата в коритата им неколкократно се появява 
и изчезва, но при всяко ново появяване дебитът им се увеличава, р. Кричим 
взема началото си от карстовия басейн. 
Водоносния хоризонт е изграден от мрамори, а покриващите ПВТ пластове в 
зоната на подхранване – риолити и риодацити. ПВТ има площ от  228  км², 
средна дебелина - 1 – 500 м, среден модул на подземния отток – 10 л/сек/км2. 
ПВТ се подхранва чрез инфилтрация на валежни води, втичащите се в него 
реки и дерета, частично от кондензацията на водните пари на въздуха, движещ 
се в зоната на аерация. Посоки и степен на обмен с повърхностни води –  
подхранва и дренира, пряк обмен с повърх. води, генерална посока на 
движение на карстовия поток е от югоизток на северозапад 
Това е най-горния хоризонт, пряко изложен на повърхностно замърсяване.   

От извършените наблюдения върху химичното състояние на подземните 
води в мониторингови пунктове при с. Беден – Извор - НИМХ № 39а и с. Мугла - 
Извор - НИМХ № 336 не се фиксира завишение на наблюдаваните показатели 
спрямо ПС. 
Подземно водно тяло BG3G00000Pt039 е в добро химично състояние. 
 
4. Подземно водно тяло BG3G00000Pt040 / Карстови води - Ермореченски басейн / 
 
ПВТ е разположено в района на р. Ерма река, югоизточната част на Родопите, 
това е южната част на Източнобеломорски басейн. Водоносния хоризонт е 
изграден от мрамори, гнайси, мигматити, а покриващите ПВТ пластове в зоната 
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на подхранване – гнайси, шисти. ПВТ има площ от  41 км², средна дебелина на 
-  999 м,  средна водопроводимост –  200 – 2000 м²/ден, среден коеф. на 
филтрация -  0,06 – 20 м/ден, среден модул на подзем. отток  - 1 л/сек/км². 
Това е  хоризонт, пряко изложен на повърхностно замърсяване.   
В мониторингов пункт при с. Ерма река - Извор "Главата" не се установяват 
отклонения от ПС на наблюдаваните показатели. 
Подземно водно тяло BG3G00000Pt040 е в добро химично състояние. 
 
5. Подземно водно тяло BG3G00000Pt042 / Карстови води - Ардино - Неделински басейн / 
 
ПВТ има меридионално разположение в южната част на Източнобеломорски 
басейн. 
Водоносния хоризонт е изграден от мрамори, калкошисти, амфиболити, 
кварцити, а покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване – гнайси, 
мигматити, гранитогнайси, шисти. ПВТ има площ от  68 км², среден модул на 
подзем. отток  - 1  л/сек/км². 
 Това е  хоризонт, пряко изложен на повърхностно замърсяване.  
В мониторингов пункт при гр. Неделино (Извор "Мързян-1, 3") не се фиксира 
завишение на наблюдаваните показатели спрямо ПС.  
 
Подземно водно тяло BG3G00000Pt042 е в добро химично състояние. 
 
6. Подземно водно тяло BG3G00000Pt043 / Карстови води - Смолянски масив / 
 
ПВТ е разположено в южната част на Източнобеломорски басейн.  
Водоносния хоризонт е изграден от мрамори - ерозирали, гнайси, калкошисти, 
амфиболити, а покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване – 
конгломерати, пясъчници, аргилити, мергели. ПВТ има площ от  158 км²,  
средна дебелина на ПВТ  - 1 – 500 м, среден модул на подзем. отток  -  5 
л/сек/км². Подхранването на карстовия поток става от валежите, от 
пукнатинната вода на риолитовия покров (където последните лежат върху 
мраморите). 
В открития карст водата е силно уязвима на замърсяване.   
От извършените наблюдения върху химичното състояние на определените 
параметри в мониторингов пункт при гр. Смолян – извор „Свети Иван”, не се 
фиксира завишение на наблюдаваните показатели спрямо ПС.  
 
Подземно водно тяло BG3G00000Pt043 е в добро химично състояние. 
7. Подземно водно тяло BG3G00000Pt046 /Пукнатинни води - Централно Родопски 
комплекс/ 
 
ПВТ е разположено в южната част на Източнобеломорски басейн, това голямо 
тяло обхваща части от Западните, Централни и Източни Родопи. Водоносния 
хоризонт е изграден от гнайсошисти, гранитизирани биотитови и двуслюдени 
гнайси, мигматити, шисти с протерозойска възраст. Цялото ПВТ има площ – 
4367 кв.км., среден модул на подзем. отток – 1 л/сек/км². 
 
От извършените наблюдения на отделните показатели  се  установи : 
1.  В мониторингов пункт при гр. Чепеларе (Извор "Свети дух") не се 
установяват отклонения от ПС на наблюдаваните показатели. 
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2. В мониторингов пункт при гр. Рудозем (Извор "Серафимовско дере") се 
наблюдава завишение съдържанието на цинк през първо тримесечие - 2,060 
mg/l от стандарта според Приложение № 1 към чл. 10, ал. 2, т. 1 на Наредба № 
1 от 10.10.2007г. (измен. ДВ, бр.2 от 2010 год.) – 1,0 mg/l. 
 
На територията на Смолянски район подземно водно тяло BG3G00000Pt046 е в 
лошо химично състояние. 
 
Списък на подземните водни тела на територията на РИОСВ – Смолян в 
Западнобеломорски район за басейново управление: 
 
№ 
по ред 

Код на подземното 
водно тяло 

Име  на подземното водно тяло 

 Кватернер
1 BG4G000QNPg010 Порови води в кватернер-Неоген-Палеоген - Доспат 

Палеоген
2 BG4G00000Pg038 Порови води в палеогенски седиментен комплекс 

Пукнатинни води
3 BG4G00000C2020 Пукнатинни води в Барутин-буйновски интрузив, 

Долнодряновски плутон 
4 BG4G000PzC2021 Пукнатинни води в Южнобългарски гранити, 

Калински плутон 
5 BG4G000PtPz026 Пукнатинни води в Западно-родопски метаморфити 

- гнайси, шисти, мрамори, амфиболити 
Карстови води

6 BG4G0000Pt1030 Карстови води в Сатовчански карстов басейн 
Основни химични параметри - качествени елементи за наблюдение  

 
Наименование

І група ІІ група 
Основни физико-химични показатели Допълнителни физико-химични показатели
1 Pазтворен кислород 1 Нитритни йони 
2 рН 2 Фосфати
3 Електропроводимост 3 Желязо общо 
4 Нитратни йони   4 Манган
5 Амониеви йони   
6 Температура   
7 Перманганатна окисляемост     
8 Обща твърдост   
9 Калций   

10 Магнезий   
11 Хлориди   
12 Натрий, калий   
13 Сулфати   
14 Хидрокарбонати   
15 Карбонати   
16 Сух остатък   

 
Специфични параметри за мониторинг на химичното състояние 

Наименование
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І група ІІ група 
Метали и металоиди Органични вещества 

№ по ред  № по ред  
1 Олово 1 Трихлоретилен 
2 Кадмий 2 Тетрахлоретилен 
3 Арсен 3 Алдрин
4 Живак 4 Атразин
5 Мед 5 DDT/DDD/DDЕ(8) 
6 Цинк 6 Диелдрин
7 Никел 7 Дрин (9)
8 Хром - тривалентен 8 Ендосулфан 
9 Хром - шествалентен 9 Ендрин

10 Стронций (с природен произход) 10 Метоксихлор 
11 Обща α - активност 11 НСН-съединение(10) 
12 Обща β - активност 12 Пропазин
  13 Симазин
  14 Хиптахлор
  15 Хлордан

  16 2,4 Д
  17 Ацетохлор
  18 Пендиметалин 
  19 Флутриафлор 
  20 Триадименол 
  21 Манкоцеб

  22 Тебуконазаол 
  23 Хлорпирифос 
  24 Трифлуоралин 
  25 Алахлор

  26 Циперметрин 
 

1. Оценка на химичното и количественото състояние на подземните водни тела: 
 
Съгласно изискванията на Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС и 
Директивата за подземните води 2006/118/ЕС състоянието на подземните води 
се определя от тяхното химично и количествено състояние. За обща крайна 
оценка на състоянието се приема по-лошата от двете оценки: химичното или 
количественото състояние. 
 
Резултати от оценка на състоянието на подземните води в Западнобеломорски 
район през 2011г. на територията на РИОСВ – Смолян. 

№ 
по 
ред 

Код на подземно 
водно тяло 

Име на 
подземно водно 

тяло 

Обща оценка 
на 

състоянието 
на подземното 
водно тяло по 

ПУРБ 

Оценка на 
химично 
състояние 
за 2011г.  

Оценка на 
количестве

но 
състояние 
за 2011г. 

Обща 
оценка на 
състояние

то за 
2011г. 

1 BG4G000QNPg010 

Порови води в 
Кватернер-
Неоген-
Палеоген-

добро добро* добро* добро* 
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Доспат 

2 BG4G00000Pg038  

Порови води в 
палеогенски 
седиментен 
комплекс  

добро добро* добро* добро* 

3 BG4G00000C2020 

Пукнатинни 
води в Барутин-

буйновски 
интрузив, 

Долнодряновски 
плутон 

добро добро* добро* добро* 

4 BG4G000PzC2021 

Пукнатинни 
води в 

Южнобългарски 
гранити, 
Калински 
плутон 

добро добро добро добро 

5 BG4G000PtPz026 

Пукнатинни 
води в Западно-

Родопски 
метаморфити – 

гнайси, 
шисти,мрамори, 
амфиболити 

добро добро* добро* добро* 

6 BG4G0000Pt1030 
Сатовчански 
карстов басейн 

добро добро* добро* добро* 

 
Забележка: * - Оценено в добро състояние съгласно ПУРБ, на базата на 
направените оценки за химично и/или количествено състояние.  
В подземно водно тяло Пукнатинни води в Южнобългарски гранити с код 
BG4G000PzC2021 има пункт за мониторинг на подземни води КЕИ, гр.Якоруда 
на  “ВиК” ЕООД – Благоевград с код BG4G000PzC2MP057. Същото  
териториално попада в поречие Места и през 2011г. е оценено в добро химично 
и добро количествено състояние.  
За пет броя подземни водни тела в поречие Доспат, разположени в четири 
водоносни хоризонта, не се провежда мониторинг в обхвата на програмите за 
мониторинг на подземните водни тела, по следните причини: 
 1. Подземно водно тяло BG4G000QNPg010 – Порови води в Кватернер – 
Неоген- Палеоген –Доспат е  разположено в слабо населен район, където 
липсват значими антропогенни въздействия. Водоползването от тялото е 
незначително, няма достатъчна информация за изградени съоръжения, в които 
да се осъществява мониторинг на количественото състояние. 
 2. Подземните водни тела с код BG4G00000Pg038, BG4G00000C2020, 
BG4G00000PtPz026 и BG4G00000Pt1030 се намират в трудно достъпни 
високопланински райони и липсва значим натиск, който да повлияе върху 
тяхното химическо и количествено състояние 
 3. За подземно водно тяло Пукнатинни води в Южнобългарски гранити с 
код BG4G000PzC2021 има пункт за мониторинг на подземни води КЕИ, 
гр.Якоруда на  “ВиК” ЕООД – Благоевград с код BG4G000PzC2MP057, който 
териториално попада в поречие Места.  
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 За горепосочените тела оценката за химично и количествено състояние е 
направена съгласно действащия План за управление на речните басейни. 
 
4. Състояние на хидротехническите съоръжения /диги, язовирни стени и т.н./  
 Към момента по отношение състоянието на хидротехническите 
съоръжения /диги, язовирни стени и т.н./ за хидротехнически съоръжения под 
контрола на РИОСВ – Смолян по общини /брой и разпределение по 
собственост на язовири, техническо състояние и т.н./ са извършвани проверки 
от съвместни комисии, свиквани със Заповеди от Областен управител на 
Област Смолян и от Министъра на вътрешните работи два пъти годишно. 
Комисиите са извършили проверки на 15 хидротехнически съоръжения, четири 
от които са в лошо състояние (Микроязовир „Лагера”, микроязовир „Хаси дере”, 
„Кирянов гьол” и „Аванлии”). 
 
5. Оценка за състоянието на повърхностните и подземни води на територията на 
РИОСВ  
 С задълбочилата се криза се наблюдава намаляване  и преустановяване 
на заустването на емитери във водните обекти и от предоставената 
информация от БД УВ – ИБР гр. Пловдив и БД УВ – ЗБР гр. Благоевград се 
наблюдава подобрение на водните обекти. 
 
ІІ.3. ЗЕМИ И ПОЧВИ 
 
1. Обобщена информация за територията на РИОСВ - Смолян,  

 
Баланс по видове територии по предназначение за 2011 г. 

№ Вид на територията Имоти, бр. Площ (дка) Площ (%) 
1 За нуждите на селското 

стопанство 
307966 853874.6 26.3

2 За нуждите на горското 
стопанство 

32488 2244544.2 69.86

3 Населени места 2454 78107.3 2.43
4 Водни течения и водни площи 1321 24213.3 0.75
5 Добив на полезни изкопаеми 21 207.3 0.01
6 За нуждите на транспорта 1434 11875.2 0.37
 Общо 345684 3212821.9 100.0

 
2. Замърсяване на почвата с тежки метали и металоиди 

Извършен е мониторингът на почвите на територията на РИОСВ Смолян по 
Националната система за почвен мониторинг І и ІІ ниво – „вкисляване“, като 
почвите се изследват в две дълбочини. 

Почвени пунктове от национална система за почвен мониторинг Ι-ро ниво за 
2011 година от които са взети проби са пункт 149 – с.Барутин, пункт 167 – 
с.Михалково, пункт 197 – с.Чокманово, пункт 199 – с.Дряново, пункт 215 – 
с.Планинско, пункт 229 – с.Диманово. 

Почвени пунктове от национална система за почвен мониторинг ΙΙ-ро ниво за 
2011 година от които са взети проби са Роженски ливади, Ливада преди 
с.Борино срещу Водна кула и Ливада преди с.Борино срещу чешма под 
Параклис.  
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Съгласно допустимите норми за съдържание на тежки метали за фонови 
почви и предвид това, че района на изследване се намира в богати на руди 
земни пластове, много от резултатите са над допустимите концентрации. От 
извършеният анализ на  почвените проби, наднормените стойности са за олово, 
мед, цинк, кобалт, никел. 
3. Нарушаване на земите и почвите от добивната промишленост 

За намаляване на въздействието на минно-добивната и преработвателна 
дейност върху компонентите на околната среда, в частност компонент почви се 
изпълняват ремедиационни мероприятия в изпълнение на Постановления на 
Министерски Съвет, по конкретно:  

ПМС № 140/23.07.1992 г., за преструктуриране на рудодобива и поетапно 
закриване на неефективни производствени мощности в страната; 

 
Относно решаването и отстраняване на проблемите от минали екологични 

щети, причинени до момента на приватизация, както и изпълнение на 
съответната „Програма за отстраняване на минали екологични щети, причинени 
до момента на приватизация” се изпълняват предвидените за целта дейности.  

 

 

Обект/населен
о място 

 

Дейност/  Площ
(дка) 

Рекултиваци
я    

забележка 

 Техн. Биол
. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1  Обект „ХХ” Лъки” 

1, земл. на гр.Лъки 
Рекултивация 

на ХХ 
- - - Приключена е 

биологичната 
рекултивация. 
Предстои 
строителство. 

2 обект „Върба” 
(рудник”Върба”, 
общ. Мадан 

Рекултивация 
на мина 

6 дка 1 дка 0 т.  Приета е 
положената 
геомрежа 1 дка 

3 обект „Печинско”, 
общ. Мадан  

Рекултивация 
на мина 

8,3 дка 0 дка 0 т.    

4 обект „Северна 
Петровица”, общ. 

Мадан  

Рекултивация 
на мина 

35 дка 0 дка 12 т.  Приета е 
техническа 
рекултивация до 
края на 2011г. 

5 обект „Бориева”, 
общ. Мадан 

Рекултивация 
на мина 

5 дка 40 л.м. 
канали 

1,5 т. 
земни 
маси 
 

Приета е 
техническа 
рекултивация до 
края на 2011г.   

6 обект „Парна 
централа” , общ. 

Мадан 

Рекултивация 
на мина 

0,2 дка 0 дка 0,2  т. 
земни 
маси 

Приета е 
техническа 
рекултивация до 
края на 2011г.  

4. Замърсяване на почвите с продукти за растителна защита /пестициди/ 
Няма информация за замърсяване на почви с разрешени продукти за 

растителна защита;  
Няма информация от пунктовете на НСМОС, за съществуващи проблеми с 
наднормено замърсяване на почви на територията на РИОСВ. 
На територията на РИОСВ-Смолян има 5 склада за съхраняване на негодни 

за употреба препарати за растителна защита и 5 площадки с 42 броя Б-Б 
кубове, както следва: 

Складове: 
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1. м. Герзовица, общ. Смолян - 33650кг твърди и 3370.4л. течни пестициди 
2. с. Търън, общ. Смолян - 8600.0кг. твърди и 400.0л. течни пестициди 
3. с. Орехово, общ. Чепеларе - 17000.0кг твърди и 1000.0л. течни пестициди 
4. с. Давидково, общ. Баните - 12000.0кг. твърди и 400.0л. течни пестициди 
5. с. Вълкосел, общ. Сатовча - 2000кг. твърди пестициди 
Общо количество: 73250.0 кг. твърди пестициди и 5170.4 литра течни 

пестициди 
 Площадки с Б-Б кубове: 
1. с.Бърчево, общ. Рудозем – 9 броя Б-Б кубове - 17500кг (250л) 
2. гр. Девин, общ. Девин – 8 броя Б-Б кубове -         10000кг (1500л) 
3. с. Чубрика, общ.Ардино - 16 броя Б-Б кубове -     28300кг. (3510л) 
4. с. Слащен, общ. Сатовча – 4 броя Б-Б кубове  и с. Сатовча, общ. Сатовча – 

5 броя Б-Б кубове – общото количество от 9 броя Б-Б кубове е 50 тона 
(50000кг.) 

РИОСВ-Смолян извършва постоянен контрол за правилното съхранение на 
негодните за употреба пестициди. Извършвани са както самостоятелни, така и 
съвместни проверки с органите на ОУПБЗН, органите на РУП-Смолян, 
представители на община Смолян. Извършвани са проверки по сигнали на 
Районно управление Полиция-Смолян за влизане с взлом от неизвестен 
извършител в склада за пестициди в местност Герзовица, като само през 2011 
година са констатирани два такива случая. Многократно са давани предписания  
за препакетиране на пестициди от разпокъсани чували, ремонт на покриви, 
възстановяване на липсващи врати, рехабилитация на огради, ликвидиране на 
течове от Б-Б кубове и други предписания.   

През 2011г. Община Смолян е подала молба до ПУДООС за отпускане на 
безвъзмездна помощ за обезвреждане на негодни за употреба пестициди. В 
проекта е предвидено обезвреждането на негодните за употреба пестициди да 
се извърши в лицензирано съоръжение чрез изгаряне в Германия. 
5. Замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители, вкл. 
нефтопродукти  

Не са констатирани проблеми с наднормено замърсяване с органични 
замърсители на територията на РИОСВ. 
6. Ерозия на почвите 

Съществените проблеми са свързани с ерозията на почвите, локалното 
замърсяване с тежки метали и съществуването на обширни територии с 
нарушена почвена покривка от дейността на добивните предприятия. 
Изпълняват се мероприятия по програмата за отстраняване на стари щети на 
миннодобивни предприятия. 
7. Засоляване и вкисляване на почвите 

Резултатите от мониторинга през 2011 г – ІІ ниво, вкисляване, показват по-
скоро висока киселинност на почвите – почвите от всички пунктове са показали 
киселинно-алкалното равновесие в почвата pH = 4, или минимално по високо. 
Което е ориентировъчен показател за висока киселинност на почвите, дължаща 
се на процесите на изветряне на първичните минерали и е свързан с тяхната 
хидратация и с излужването на освободените от състава на кристалните 
решетки алкалоземни и алкални катиони. 

Сравнено с изпитваните показатели за предходната 2010 г., резултатите за 
същите за 2011 г. са с близки стойности, което показва, че няма промяна на 
цялостната картина от предходната година до момента на пробонабирането. 
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На територия на РИОСВ Смолян не се провежда мониторинг за засоляване 
на почвите в региона. 
8. Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци върху почвената повърхност 
(строителни, битови, промишлени и селскостопански отпадъци) 

През 2011г. се наблюдава замърсяване на почвената повърхност преди 
всички със строителни и битови отпадъци, не са констатирани замърсявания с 
производствени и опасни отпадъци.  

- общо констатирани замърсени площи – 278 броя, 7.49 дка; 
по общини както следва: 

№ о б щ и н а брой замърсени 
площи 

замърсена площ 
/дка/ 

1. Смолян 26 0.7 
2. Лъки 16 0.2 
3. Доспат 4 0.5 
4. Рудозем 19 0.5 
5. Борино - - 
6. Баните 28 0.12 
7. Златоград 27 0.2 
8. Девин 16 0.5 
9. Мадан 3 0.1 

10. Неделино 22 0.42 
11. Чепеларе 28 0.7 
12. Ардино 70 2.1 
13. Сатовча 19 1.45 

 О Б Щ О 278 7.49 
През 2011г. продължи работата по контрола за недопускане 

образуването на нерегламентирани сметища. Извършени бяха 192 броя 
планови и последващи проверки по населени места. Проверките са по-малко в 
сравнение с 2010 година – 309 броя, тъй като през предходната година бяха 
засилени проверките в общините Ардино и Сатовча до ликвидиране на 
нерегламентираните сметища. Независимо, че има организирано 
сметосъбиране и сметоизвозване при проверките се установява, че част от 
населението продължава да изхвърля отпадъци по скатовете към пътищата, 
деретата и реките. Засилен бе и контрола  за чистотата на пътищата от 
републиканската пътна мрежа, както и състоянието на пътните отбивки. 
Извършени са 13 бр. проверки на пътища от РПМ. По предписание на РИОСВ 
на отбивките на пътищата от РПМ на територията на Община Ардино бяха 
поставени съдове за битови отпадъци. Също през 2011г със средства от МОСВ 
бяха поставени два билборда – на КПП Златоград и граница община Мадан – 
Община Ардино, приканващи пътниците да пазят природата.  
9. Кратка обобщена оценка за състоянието на почвите на територията на РИОСВ  

В резултат на проучването, добива и първичната преработка 
/обогатяването/ на подземни богатства околната среда значително и в голяма 
степен невъзобратимо се уврежда. Процесът най - силно е изразен при 
експлоатацията на находищата по открит /кариерен/ способ и при първичната 
преработка на добитите суровини. Увреждат се най-вече почвите и ландшафта 
като цяло, а на замърсяване са подложени почвите. 

За намаляване на въздействието на минно-добивната и преработвателна 
дейност върху компонентите на околната среда, в частност компонент почви се 
изпълняват ремедиационни мероприятия в изпълнение на Постановления на 
Министерски Съвет, по конкретно:  
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ПМС № 140/23.07.1992 г., за преструктуриране на рудодобива и поетапно 
закриване на неефективни производствени мощности в страната; 
Продължва работата по контрола за недопускане образуването на 
нерегламентирани сметища. 
 
II.4.  ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ 
 
1. Защитени територии 
 Категориите, съгласно Закона за защитените територии са: 
Резерват, Национален парк, Прародина забележителност, Поддържан 
резерват, Природен парк, и Защитена местност. 
 В териториалния обхват на Регионалната инспекция по околна среда и 
води-Смолян попадат петдесет и девет  защитени територии изцяло  и една 
частично в РИОСВ-Пловдив.Това е  биосферен  резерват „Червената стена”. 
Представя се кратка обобщена информация за защитените територии, които 
изцяло или частично попадат в териториалния обхват на РИОСВ. В 
Приложение  се представя по-подробна информация  за защитените територии 
в табличен вид, както следва: 
 

№ 
по 
ред 

Наименование Категория 
Собственост и 
стопанисване 

Терито-
рия 
/хектари/

Попада в 
територ. 
обхват на 
следните 
общини 

Приет  
план за 
управление

1. „Дяволски мост” 
Защитена 
местност 

Държавна 
публична 

2.481 Ардино Не 

2. „Калето” 
Защитена 
местност 

Държавна 
публична 

0.500 Ардино Не 

3. 
„Родопски 
силивряк” 

Природна 
забележителност

Общинска 
публична 

0.100 Ардино Не 

4. 
„Родопски 
силивряк” 

Природна 
забележителност

Общинска 
публична 

0.100 Ардино Не 

5. 
„Хладилната 
пещера” 

Природна 
забележителност

Общинска 
публична 

0.100 Ардино Не 

6. "Кастракли" Резерват 
Държавата-

МОСВ 
129.138 Борино Да 

7. 
"Поречието на 
река Девинска" 

Защитена 
местност 

Държавна 
публична 
Общинска 
публична 

140.519 
Борино 
Девин 

Не 

8. "Борино" 
Защитена 
местност 

Държавна 
публична 
Частна 

108.242 
Борино, 
Девин 

Не 

9. 
"Буйновско 
ждрело" 

Природна 
забележителност

Държавна 
публична 

761.707 Борино Не 

10. "Дяволски мост" 
Природна 

забележителност
Държавна 
публична 

45.796 Борино Не 

11. "Караджа дере" 
Защитена 
местност 

Държавна 
публична 

Стопанисвана 
отобщината 
Общинска 
публична 

1031.948 Доспат Не 

12. "Казаните" Резерват 
Държавата-

МОСВ 
155.391 Девин Да 

13. "Шабаница" Поддържан Държавата- 22.084 Девин Да 
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резерват МОСВ 

14. 
"Триградско 
ждрело" 

Защитена 
местност 
Защитена 
местност 

Държавна 
публична 
Общинска 
публична 
Частна 

1110.165 Девин Не 

15. "Чаирите" 
Защитена 
местност 

Държавна 
публична 
Частна 

Общинска 
публична 

Стопанисвана 
от общината 

315.007 Девин Не 

16. "Старата гора" 
Защитена 
местност 

Държавна 
публична 

30.211 Девин Не 

17. „Храстево” 
Защитена 
местност 

Държавна 
публична 

17.141 Девин Не 

18. 
"Настанска 
могила" 

Природна 
забележителност

Държавна 
публична 

2.788 Девин Не 

19. "Струилски дол" 
Природна 

забележителност
Държавна 
публична 

0.308 Девин Не 

20. "Света неделя" 
Защитена 
местност 

Религиозни 
организации 
Общинска 
публична 

Обществени 
организации 
Държавна 
публична 
Частна 

23.129 
Златоград 
Неделино 

Не 

21. 
Пещера- 

"Годумска дупка" 
Защитена 
местност 

Държавна 
публична 

4.200 Неделино Не 

22. 
"Червената 

стена" 
Резерват 

Държавата-
МОСВ 

801.066 Лъки Не 

23. "Гюмберджията" 
Природна 

забележителност
Държавна 
публична 

0.210 Лъки Не 

24. 
Скален мост 

"Шапран дупка" 
Природна 

забележителност
Държавна 
публична 

3.695 Лъки Не 

25. "Свети дух" 
Природна 

забележителност
Държавна 
публична 

0.288 Лъки Не 

26. 
"Сливодолско 

падало" 
Природна 

забележителност
Държавна 
публична 

0.685 Лъки Не 

27. "Сосковчето" Резерват 
Държавата-

МОСВ 
177.757 Смолян Да 

28. 
"Момчиловски 

дол" 
Поддържан 
резерват 

Държавата-
МОСВ 

28.788 Смолян Да 

29. "Амзово" 
Поддържан 
резерват 

Държавата-
МОСВ 

0.319 Смолян Не 

30. "Калето" 
Защитена 
местност 

Държавна 
публична 

3.036 Смолян Не 

31. "Падала" 
Защитена 
местност 

Държавна 
публична 
Частна 

Стопанисвана 
от общината 

34.138 Смолян Не 

32. "Ливадите" 
Защитена 
местност 

Частна 
Стопанисвана 
от общината 

1.001 Смолян Не 

33. "Рожен" Защитена Кооперативна 110.509 Смолян Не 
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местност Частна 

34. 
"Момина вода-
Ахматица" 

Защитена 
местност 

Кооперативна 
Частна 

Общинска 
публична 

37.204 Смолян Не 

35. 
"Връх 

Средногорец" 
Защитена 
местност 

Държавна 
публична 
Частна 

121.053 Смолян Не 

36. 
"Крепоста 
Градището" 

Защитена 
местност 

Частна 
Държавна 
публична 

Кооперативна 
Стопанисвана 
от общината 

9.753 Смолян Не 

37. "Лятната гора" 
Защитена 
местност 

Държавна 
публична 
Общинска 
публична 

42.125 Смолян е 

38. "Дълбок дол" 
Защитена 
местност 

Държавна 
публична 

5.973 Смолян Не 

39. "Врача" 
Защитена 
местност 

Държавна 
публична 

4.050 Смолян Не 

40. "Чернока" 
Защитена 
местност 

Кооперативна 7.366 Смолян Не 

41. "Турлата" 
Защитена 
местност 

Кооперативна 
Частна 

Стопанисвана 
от общината 

18.352 Смолян Не 

42. "Хубча" 
Защитена 
местност 

Държавна 
публична 

Съсобственост
48.460 Смолян Не 

43. 
"Соскучански 

дол" 
Защитена 
местност 

Държавна 
публична 
Частна 

112.789 Смолян Не 

44. 
"Бориковска п-

ра" 
Природна 

забележителност
Държавна 
публична 

0.999 Смолян Не 

45. "Улцата" 
Природна 

забележителност
Държавна 
публична 

0.954 Смолян Не 

46. "Невястата" 
Природна 

забележителност

Държавна 
публична, 
Частна 

49.655 Смолян Не 

47. "Ледницата" 
Природна 

забележителност

Държавна 
публична, 

Съсобственост
11.157 Смолян Не 

48. "Момата" 
Природна 

забележителност
Общинска 
публична 

1.577 Смолян Не 

49. 
"Сарийска чука-

Главата" 
Природна 

забележителност
Общинска 
публична 

2.154 Смолян Не 

50. 
"Смолянски 

езера" 
Природна 

забележителност
Държавна 
публична 

51.158 Смолян Не 

51. "Градище" 
Природна 

забележителност
Държавна 
публична 

7.337 Смолян Не 

52. 
"Смолянски 
водопад" 

Природна 
забележителност

Общинска 
публична 

0.200 Смолян Не 

53. "Конски дол" 
Поддържан 
резерват 

Държавата-
МОСВ 

34.399 Сатовча Да 

54. „Манастирището”
Защитена 
местност 

Държавна 
публична 

71.000 Сатовча Не 

55. "Средните  Държавна 70.869 Чепеларе Не 
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ливади" Защитена 
местност 

публична 
Стопанисвана 
от общината 
Съсобственост

56. "Куцинско блато" 
Защитена 
местност 

Частна 0.041 Чепеларе Не 

57. 
"Чудните 
мостове" 

Природна 
забележителност

Държавна 
публична 
Общинска 
публична 

39.614 Чепеларе Не 

58. "Скакалото" 
Природна 

забележителност
Кооперативна 0.480 Чепеларе Не 

59. "Дуплево" 
Природна 

забележителност
Кооперативна 0.555 Чепеларе Не 

60. "Костен камък" 
Природна 

забележителност
Държавна 
публична 

0.515 Чепеларе Не 

   
 

Всичко: 
5812.336   

 
През 2011 година е проведена процедура и обявена защитена местност 
„Храстево”, която всъщност е съществувала до 1955 година, като прероден 
паметник-Резерват „Храстево” край град Девин. Целите са опазването и 
съхраняване на уникални гори с групова структура и възраст на над лесните 
дървета 340-450 години 
Открита е процедура за обявяване на защитена местност „Лъгот-Лагера”с обект 
на защита блатен плаун (Lycopodiela inundata) в земрището на град Смолян. 
Същага не е завършена, поради становище на междуведомствена комисия от 
2011 година, че стената на язовира е компрометирана и същия следва да с9е 
изпразни, окоето е в поротиворечие с режима на проекто защитената 
територия. 
Отразени в Кадастралната карта и картата на възстановената собственост са 
ново обявената Защитена местност „Храстево” и разширенията на защитените 
местности „Поречието на река Девинска”, „Триградското ждрело” и природна 
забележителност „Буйновското ждрело”. 
За 2011 г. по състоянието на защитените територии не се установени негативни 
промени или увреждания, спрямо предходните години. От служителите при 
РИОСВ се констатира: 
- Системно и активно се работи по охраната и опазването на ЗТ, както от 
служителите на РИОСВ, служителите по горите, така и от обществеността. 
 - Работи се по обявяването на нови защитени територии в района на гр. Девин 
и Смолянски езера край гр. Смолян. 
 
2. Биоразнообразие 

През 2011 година в РИОСВ – Смолян е регистрирана една фирма 
осъществяваща дейности по изкупуване и реализиране на билки от лечебни 
растения: РКС – Смолян. 

На основание Заповед № РД – 55 /01.02.2011 г. на МОСВ и Заповед № РД 
– 08-04/02.03.2010 год. на Директора на РИОСВ – Смолян, одобрената квота за 
изкупуване на растения със специален режим на опазване и ползване – за 
РИОСВ – Смолян, цвят лечебна иглика ( Primula veris )  е разпределена както 
следва - 200 кг.  на РКС  – Смолян и 200 кг. В края на годината се представи  в 
РИОСВ –  Смолян отчет за изкупените, реализирани и налични количества 
билки. Най-събираните билки са: Цвят  лечебна иглика, Плод шипка, Плод синя 
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хвойна, Плод офика, Цвят бъз с къса дръжка, Цвят липа официналис, Лист 
бреза и др. 

През 2011 год. е воден  мониторинг на защитените видове: 
 Кафява мечка (Ursus arctos) в района на, ТП „ДЛС – Извора“ и ТП „ДЛС – 

Кормисош“; 
 Дива коза (Rupicapra rupicapra) в района на ДГС – Смолян, ДГС – 

Триград, ДГС – Борино, ДГС – Девин, ДЛС – Извора, ДЛС – Кормисош; 
 Алпийски тритон /Triturus alpestris/;   
 Мъх  /Baxbaumia viridis/ в района на Смолянски езера; 
 Родопски крем /Lilium rhodopaeum/ в резерват „Сосковчето“, ЗМ 

„Ливадите“ с. Сивино, ЗМ „Куцинско блато“ с. Проглед  и в района на с. 
Стойките. но на този етап не можем да предложим данни за тенденциите, тъй 
като липсва информация за повече години. 

На територията на РИОСВ – Смолян не са регистрирани загуба на видове. 
Местообитанията са в благоприятно природозащитно състояния. 
Фрагментацията на местообитанията в следствие на антропогенни и природни 
фактори  е незначителна 

Щетите от кафява мечка върху селскостопанско имущество през 2011 
година бяха с 50% по малко от предходната. Причините вероятно се дължат на 
раздадените на селски  стопани 57 бр. електропастири по проект на LIFE + 
изпълняващ се от МОСВ - София и Сдружение за дива природа „Балкани”.  При 
всички случаи, за които има подадени жалби за нанесени щети от хищници  са 
проведени комисии. За доказани щети от мечки са обезщетени напълно 
стопаните. През тази година заработи и екип за спешни случай и проблеми, 
свързани с кафявата мечка, които се отзова на 50 жалби и сигнали. Не се 
констатираха сериозни инциденти свързани с мечката. 

Бяха издадени  шест броя разрешителни за отстрел на 9 екземпляра 
проблемни кафяви мечки в ДЛС – Кормисош, ДЛС – Дикчан,  ДЛС – Извора,  
ДГС – Хвойна, ДГС – Смолян, ДГС – Славейно и ДГС - Смилян.   Отстреляха се 
четири екземпляра, три в ДЛС – Кормисош и един в ДЛС – Извора по линията 
на организирания ловен туризъм.  

Издадени са три броя разрешителни за отстрел на диви кози на ДЛС – 
Извора, ДЛС – Кормисош, СЛР «Ловно - рибарско дружество» гр. Девин и един 
брой разрешително за улов на ДНП «Витоша». 
 
III. АНАЛИЗИ ПО ФАКТОРИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
 
III.1. ОТПАДЪЦИ 

 
1. Кратка информация и анализ за разработването, приемането от общинските 
съвети, актуализирането на общински програми за управление на отпадъците и 
общински наредби 
 В обхвата на инспекцията попадат 13 общини – Ардино, Баните, Борино, 
Девин, Доспат, Златоград, Лъки, Мадан, Неделино, Рудозем, Сатовча, Смолян 
и Чепеларе. Всички общини с изключение на Община Борино имат Програми за 
управление на отпадъците, които отговарят на изискванията на чл.31 от ЗУО. 
Основните мерки заложени в програмите за закриване на общинските депа, 
депониране на отпадъците на регионалните депа, системи за събиране на 
МРО, намаляване на биоразградимите отпадъци депонирани в депата се 
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изпълняват. Всички общински депа 10 на брой са затворени, като три от тях са 
ликвидирани (Ардино, Девин, Сатовча).  
 На територията на РИОСВ-Смолян действат 4 регионални депа, които 
отговарят на изискванията на Наредба №8 от 24.08.2004г. за условията и 
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци: 
 1.Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе и 
Баните; 
 2.Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Мадан, Златоград и 
Неделино; 
 3.Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Девин, 
Борино и Сатовча; 
 4.Депо за неопасни отпадъци за община Рудозем. 
 През 2011г. със средства от ДБ се извърши надграждане тялото на 
Регионално депо за неопасни отпадъци с.Барутин, с което се гарантира мин. 
още 5-6 години експлоатация. За Регионално депо Мадан се преработи проекта 
за етапно разширение и предстои през 2012г. започване на строително 
монтажните работи. 
 През 2011г продължи строителството на Регионално депо за неопасни 
отпадъци Смолян, реконструкция и модернизация със средства от ДБ. Депото е 
с пълна проектна готовност уредена е собствеността на земята, има Решение 
по ОВОС, има издадено Комплексно разрешително и от края на 2006г. започна 
строителството. 
 На територията на РИОСВ-Смолян няма лица, които да изпълняват 
задълженията си  индивидуално по чл. 11, ал. 1 и 2 от Закона за управление на 
отпадъците  за разделно събиране и оползотворяване на масово 
разпространени отпадъци. Съответно няма и разработени програми от такива 
лица за разделно събиране и оползотворяване на масово разпространени 
отпадъци.  
 Във връзка с чл. 29, ал. 1, т.1 от ЗУО  общините изготвят програми за 
управление на дейностите по отпадъци, в т.ч. и за разделно събиране на 
отпадъци. През 2011г.  за изпълнение на тези програми в 10 от 13-те общини  
на територията на РИОСВ-Смолян се извършва разделно събиране на 
отпадъци от опаковки, което се изпълнява от организации по оползотворяване. 
„Екопак България”АД  има сключени договори с общините Смолян, Златоград, 
Неделино, Баните, Девин, Доспат, Борино, Мадан и Рудозем, като 
обслужването на съдовете  се извършва от  фирма подизпълнител на „Екопак 
България” АД, а именно от „Еко-Хидро 90” ООД.  Община Лъки има сключен 
договор с  „Екобулпак”АД.  На териториите на общините Ардино, Сатовча и 
Чепеларе  не се извършва разделно събиране на отпадъци от опаковки.  
 За събирането на отпадъците са разстановани контейнери – жълт за 
пластмаси и метал, син за хартия и зелен контейнер за стъкло. Всяка точка, 
където се разполагат съдовете се прецезира поотделно като се има предвид 
ефективното й използване от възможно най-много хора. Периодично се 
извършват проверки на съдовете за правилното изхвърляне на отпадъците по 
видове и несмесването им с негоден за рециклиране отпадък.  
 Населението на територията на РИОСВ – Смолян  е 151 670 души. От него 
61 095 жители са обхванати в системата за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки, което се явява 40.28  % от общия брой на населението.  
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 Всяко тримесечие в РИОСВ-Смолян се получава информация от общините 
за извършени дейности по изпълнение на програмите и количества разделно 
събран отпадък. В таблица са дадени количествата разделно събран отпадък 
по общини от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, както 
следва: 
 
№ Община Разделно събран отпадък Общо събран 

отпадък /т/ хартия 
/т/ 

пластмаса 
/т/ 

стъкло 
/т/ 

2010г. 2011г. 2010г. 2011г. 2010г. 2011г. 2010г. 2011г. 
1. Смолян 67.07 5.405 12.52 7.889 34.82 11.060 114.41 24.354
2. Лъки 3.58 2.819 1.25 2.148 2.55 4.162 7.38 9.129
3. Доспат 31.72 29.395 13.92 11.382 8.26 4.553 53.90 45.33
4. Рудозем 18.19 1.849 4.45 2.206 16.36 2.844 39.00 6.899
5. Борино 17.03 15.734 6.92 6.075 4.48 2.579 28.43 24.388
6. Баните 6.97 0.86 0.98 0.891 5.19 0.925 13.14 2.676
7. Златоград 21.01 4.945 5.17 2.609 15.67 6.138 41.85 13.692
8. Девин 77.80 61.754 16.23 13.297 40.14 18.076 134.17 93.127
9. Мадан 1.89 0.354 0.17 0.349 0.80 0.15 2.86 0.853
10. Неделино 1.70 0.08 0.56 0.04 1.53 0.07 3.79 0.19
11. Чепеларе - - -  -
12. Ардино - - -  -
13. Сатовча - - -  -
 общо: 246.96 123.195 62.17 46.886 129.08 50.557 438.93 220.64

 
На територията на РИОСВ Смолян действащите площадки за търговска 

дейност с отпадъци от черни и цветни метали, притежаващи лиценз от 
Министерство на икономиката през 2011 г. са 14 броя на 12 фирми, т. е. с 1 по-
малко от 2010г. г., тъй като площадката на „Норд холдинг“ АД в гр. Чепеларе е 
преустановила дейност. Няма нови площадки, започнали дейност през 2011г. 
През отчетния период няма издавано удостоверение по чл. 55, ал. 3  от ЗУО, 
касаещи откриване на нови площадки за търговска дейност с отпадъци от черни 
и цветни метали.  

Съгласно изискванията на чл.11 от Наредбата за реда за извършване на 
търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, всяко календарно 6-
месечие лицензираният търговец представя в Министерството на икономиката, 
енергетиката и туризма справка по образец за наличностите, покупките и 
продажбите на отпадъци от черни и цветни метали по митнически тарифни 
позиции. 

С изменението на Закона за управление на отпадъците през 2011г. се 
въведоха нови изисквания относно териториите, на които могат да бъдат 
разположени площадките, на лицата, притежаващи лиценз за търговска дейност 
с отпадъци от черни и цветни метали.  

Всяка община има Наредба, с която се определят условията и реда за 
изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, 
претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, включително 
биоразградими, строителни, опасни отпадъци образувани от физическите лица 
и масово разпространените отпадъци на своя територия. Община Смолян, 
освен цитираната по-горе наредба има приета Общинска стратегия за поетапно 
намаляване на биоразградимите отпадъци 2011-2020г. и Наредба за 
съхранение на ландшафта при управление на земните маси. 
2. Битови отпадъци  
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Събирането и транспортирането на битовите отпадъци е задължение на 
общините, като дейността в повечето общини е предоставена на оператори. В 
региона са обхванати почти всички населени места с изключение на тези с 
труден достъп и население под 20 човека. Обхванатото население  в системите 
на организирано сметосъбиране и транспортиране на отпадъците е 151670 
човека, което представлява 99,7% от общия брой на населението на 
територията на РИОСВ-Смолян. Този процент е постигнат през последните 
години благодарение на безлихвените кредити отпуснати от ПУДООС на 
общините за закупуване на съдове и техника. През последната година 
допълнително съдове - 487 броя (87.6м3)  бяха закупени от общините и 
операторите, с което значително се подобри организацията по сметосъбиране 
и сметоизвозване.  

Състоянието по общини е както следва: 
 

№ О Б Щ И Н А 
Общ брой 
население в 
общината 

Брой население 
включено в 
системата за 
организирано 
сметосъбиране 

и 
транспортиране 

% от общото 
население 

1. Смолян 41452 41397 99.8 
2. Лъки 2902 2902 100 
3. Доспат 9116 9116 100 
4. Рудозем 10069 10069 100 
5. Борино 3641 3641 100 
6. Баните 4923 4795 97.3 
7. Златоград 12321 12321 100 
8. Девин 13013 13013 100 
9. Мадан 12276 12271 99.9 
10. Неделино 7221 7221 100 
11. Чепеларе 7720 7715 99.9 
12. Ардино 11572 11337 97.9 
13. Сатовча 15444 15444 100 
 О Б Щ О 151670 151242 99.7 

 
 През последните две години, освен усъвършенстване на системата за 
разделно събиране на отпадъци от опаковки се работи и по разделното събиране 
на масово разпространени отпадъци от домакинствата. В 7 общини (Чепеларе, 
Девин, Златоград, Лъки, Мадан, Неделино и  Смолян) има създадена 
организация за разделно събиране на портативни батерии по договори с 
организации по оползотворяване. За 2011г. само в общините Девин, Смолян и 
Мадан от контейнерчетата за излезлите от употреба портативни батерии са 
събрани 154кг, което е три пъти повече в сравнение с това от 2010г. – 49кг. 64 
839 души са обхванати от системата за разделно събиране на негодни за 
употреба батерии /НУБА/ или те са 42.75 % от населението живущо на 
територията, контролирана от инспекцията.  
 Пет общини – Девин, Лъки, Смолян, Сатовча и Чепеларе имат сключени 
договори с организации по оползотворяване  за разделно събиране на ИУЕЕО. За 
сега само общините Девин и Смолян отчитат предадени за обезвреждане  
отпадъци от ИУЕЕО. Общините  Сатовча и Чепеларе имат сключени договори с 
организации по оползотворяване на ИУМПС, като все още същите не се 
изпълняват.  
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В таблицата по-долу са представени данните за 2011г. за обхванато население 
по общини в системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, МРО и 
биоразградими отпадъци: 
 

Община 
Брой на 

населението 
в общината 

Разделно 
събиране на 
отпадъци, 

както следва: 

% 
население, 
обхванато 

от 
системите 

за 
разделно 
събиране 

Брой на 
обслужваното 
население 

Брой на 
пунктовете 
за разделно 
събиране на 
различните 
видове МРО 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. Смолян 41 452 Отпадъци от 

опаковки  
44.13 % 18 292 79 площадки  

 
НУБА 77.86 % 32 276 80 

контейнера 
ИУЕЕО    2 площадки 
Биоразградими 
отпадъци 

16.89  % 7 000 300 кофи  

Фамилно 
компостиране 

3.05 % 1 264 440 
компостера 

2. Рудозем 10 069 Отпадъци от 
опаковки  

72.65 % 7 315 32 площадки  
 

НУБА    
ИУЕЕО     
Биоразградими 
отпадъци  

   

3. 
Златоград 

12 321 Отпадъци от 
опаковки  

62.35 % 7 683  31 площадки  
 

НУБА    
ИУЕЕО     
Биоразградими 
отпадъци 

   

4. Мадан 12 276 Отпадъци от 
опаковки  

54.69 % 6 714 39 площадки  

НУБА 56.36 % 6 919 7 бр. 
контейнера 
 

ИУЕЕО     
Биоразградими 
отпадъци 

   

5. Баните 4 923 Отпадъци от 
опаковки  

41.05 % 2 021 11 площадки 

НУБА    
ИУЕЕО     

Биоразгра
дими отпадъци 

   

6. Лъки 2 902 Отпадъци от 
опаковки  

78.22 % 2 270 15 площадки 

НУБА 94.45 % 2 741 29 бр. 
контейнера  
 

ИУЕЕО     
Биоразградими 
отпадъци 

   

7. 
Чепеларе 

7 720 Отпадъци от 
опаковки  
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НУБА 69.70 % 5 381 
 

10 бр. 
контейнера 
 

ИУЕЕО     
Фамилно 
компостиране 

22 % 1 698 195 
компостера 

8. Девин 13 013 Отпадъци от 
опаковки  

54.20 % 7 060 41 площадки 

НУБА 99.58 % 12 958 59 бр. 
контейнера 
 

ИУЕЕО     
Фамилно 
компостиране 

15 % 1 952 278 
компостера 

9. Доспат 9 116 Отпадъци от 
опаковки  

26.48 % 2 414 29 площадки 

НУБА    
ИУЕЕО     
Биоразградими 
отпадъци 

   

10. 
Неделино 

7 221 Отпадъци от 
опаковки  

66.67 % 4 814 25 площадки  
 

НУБА 63.20 % 4 564 5 бр. 
контейнера  

ИУЕЕО     
Биоразградими 
отпадъци 

   

11. Борино 3 641 Отпадъци от 
опаковки  

68.99 % 2 512 17 площадки 

НУБА    
ИУЕЕО     
Биоразградими 
отпадъци 

   

12. 
Сатовча 

15 444 Отпадъци от 
опаковки  

   

НУБА    
ИУЕЕО     
Биоразградими 
отпадъци 

   

13. Ардино 11 572 Отпадъци от 
опаковки  

    

НУБА    
ИУЕЕО     
Биоразградими 
отпадъци 

   

 
Общото количество образуваните битови отпадъци по видове на 

територията на РИОСВ-Смолян е както следва:  
 

№ 
Вид отпадък , 

код по 
Наредба 3 

ед.м. 
количество 
предадено за 

оползотворяване

Предаден на 
площадка за 

предварително 
третиране 

предаден за 
обезвреждане 

на депо, 
което не 

отговаря на 
нормативните 
изисквания 

предаден за 
обезвреждане 

на депо, 
което 

отговаря на 
нормативните 
изисквания 

1. Смесени 
битови 

т 48 - 6659.4 37050.83 
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отпадъци – 
20 03 01 

2. опаковки от 
хартия и 
картон – 15 
01 01 

т. 121.3 206.7 - 85.4 

3. стъклени 
опаковки – 15 
01 07 

т 46.3 119.3 - 73 

4. пластмасови 
опаковки – 15 
01 02 

т 44.7 100.4 - 55.7 

5. опаковки от 
хартия и 
картон – 15 
01 01 

т. - 2.8 - - 

6. стъклени 
опаковки – 15 
01 07 

т - 4.2 - - 

7. пластмасови 
опаковки – 15 
01 02 

т - 2.1 - - 

8. НУБА – 20 01 
33* 

т 0.154 - - - 

9. ИУЕЕО – 20 
01 35* и 20 
01 36 

т - 2.8 - - 

 О Б Щ О т 260.454 438.3 6659.4 37191.93 
 
До 2010г. е преустановена експлоатацията на всички депа, които не 

отговарят на нормативните изисквания. С готови проекти за ликвидация са 
депата на общините Лъки, Баните, Златоград, Чепеларе. През 2011г. са 
одобрени средствата за ликвидиране на депото на община Баните. Върху 
терена на общинското депо в ликвидация на община Доспат се изгради 
инсталация за производство на ел.енергия от биомаса, с което се ликвидира 
депото. На общинското депо в Неделино също по проект е изпълнен първи етап 
от ликвидацията, предстои да се направи техническа и биологична 
рекултивация.  

Точни данни за образуваните и депонирани биоразградими отпадъци 
няма, тъй като не се води такава отчетност. От правените морфологични 
анализи на отпадъците за депониране средния процент на биоразградимите 
отпадъци от общото количество битови отпадъци е между 40-43%, което 
включва хранителни и растителни отпадъци. При такъв процент био-
отпадъците депонирани на депата са около 15250т.  

През 2011г. в община Смолян е приета общинска стратегия за поетапно 
намаляване на биоразградимите отпадъци на Община Смолян, със срок на 
действие 2011-2020г. Стратегията обхваща дейностите, свързани с 
управлението на биоразградимите отпадъци, образувани на територията на 
община Смолян. За целта от Община Смолян са закупени и раздадени на 
населението 200 бр. компостера, също така са разположени 300 бр. кофи за 
събиране на биоразградими отпадъци. В парковете и градините на гр. Смолян 
са разположени 20 бр. компостера за компостиране на биоразградимите 
отпадъци от зелените части.  Предвижда се изграждане на два открити 
компостни центъра в с. Турян и с. Смилян, въвеждане на фамилно 
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компостиране в част от гр. Смолян, както и в някои от по-големите села в 
общината, както и намерения за поетапно разширение на обхвата през 
следващите години,  разделно събиране и компостиране на биоразградимите 
отпадъци от паркове и зелени площи. С реализиране на планираните мерки в 
Стратегическия план, се очаква биоразградимите отпадъци да бъдат намалени 
до 66,57 кг/жит./год. през 2020г., като през 1995 г. базисното количество 
биоразградим отпадък е 190.2кг./жит./год. 

На територията на РИОСВ – Смолян са реализирани следните проекти за 
домашно компостиране на биоразградими отпадъци: 

- Община Смолян - в селата Гела, Широка лъка, Солища и Стикъл; 
- Община Чепеларе – проект „Минимизаране на биоразградимите 

животински и растителни отпадъци, чрез въвеждане на фамилно 
компостиране”. Раздадени са компостери за фамилно компостиране 
на желаещите хора от селата Павелско, Орехово, Малево, Хвойна и 
гр. Чепеларе.  

- Община Девин - проект „Минимизиране на биоразградимите битови 
отпадъци в община Девин, чрез въвеждане на фамилно 
компостиране”. Раздадени са компостери в селата Беден, Брезе, 
Стоманово, Михалково, Триград, Гьоврен, Грохотно и гр. Девин.  

На този етап обезвреждането на утайките от ГПСОВ се осъществява чрез 
депониране на Регионалните депа на територията на РИОСВ-Смолян. Няма 
данни за използване на утайка за запръстяване на депа. Образуваните през 
2011г. утайки са депонирани както следва:  

- ГПСОВ-Рудозем – образувана утайка 11,2 т., като същата е депонирана 
на  Общинско депо за неопасни отпадъци гр. Рудозем;  

- ГПСОВ-Златоград – образувана утайка 118,78 т., като същата е 
депонирана на  Регионално депо за неопасни отпадъци - гр. Мадан;  

- ГПСОВ- Мадан – образувана утайка 56,16 т., като същата е депонирана 
на  Регионално депо за неопасни отпадъци - гр. Мадан;  

- ГПСОВ-Смолян – образувана утайка 82,4 т., като същата е депонирана 
на  Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Смолян;  
 Няма депонирана утайка от ПСОВ-Пампорово, поради малкото 
количества постъпващи битово-фекални води и ниското съдържание на 
органична замърсеност.  

Данните са взети от годишния отчет на „В и К“ ЕООД гр. Смолян, 
оператор на пречиствателните станции за отпадни води. 
3. Строителни отпадъци: 

Сериозен проблем в района се очертава управлението на  строителните 
отпадъци. Само в 5 общини (Рудозем, Мадан, Смолян, Златоград и Девин) има 
отредени площадки за строителни отпадъци, където се контролират 
постъпващите отпадъци. В останалите общини няма такива депа, което води до 
безконтролно изхвърляне на отпадъците в контейнерите за битови отпадъци, 
на неразрешени места и образуване на нерегламентирани сметища. По данни 
от общините депонираните строителни отпадъци в регионалните депа през 
2011г. са 5017.82 тона. 
4. Производствени и опасни отпадъци  

Обектите извършващи дейности с отпадъци в региона на инспекцията са 
преди всичко от дървопреработващата и текстилната дейност за 
производствени отпадъци и от сферата на услугите (авторемонтни, автомивки) 
за опасните отпадъци. Отпадъците от преработка на дървесина се предават за 
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оползотворяване на “Кроношпан-България”ЕООД-Бургас, “Габровница” АД.-с. 
Горно Сахране, общ. Казанлък, “Топливо” ЕООД-Смолян, ТПК “Мебел”-Смолян 
и за износ. През 2011г. се наблюдава тенденция към увеличаване износа на 
дървесни отпадъци за Република Гърция. Това се отнася най-вече за фирмите, 
извършващи дейности с този вид отпадъци на територията на общ. Доспат и 
общ. Сатовча, които имат добра транспортна комуникация с южната ни 
съседка. 

Текстилните отпадъци се предават една част за оползотворяване, а други за 
обезвреждане на депата за ТБО. Има фирми със сключени договори с “Нон Во 
Текс”  АД-гр. София и „Картопс” ООД-гр. Петрич, които извършват регенериране 
на текстилни влакна от отпадъчни текстилни и трикотажни парцали и 
последващо преработване на регенерираните текстилни изделия. 

Фирмата „Екоенергия-2008” ЕООД, която има Разрешение за събиране и 
транспортиране на излезли от употреба гуми, издадено през 2010г., е събрала 
през отчетната 2011г. 56.70 тона излезли от употреба автомобилни гуми, от 
които 41тона от физически лица и 15.7 тона от юридически лица.  

По отношение на опасните отпадъци – основно това са отработени масла, 
маслени филтри, отпадъци от каломаслоуловители,  луминесцентни лампи, 
акумулатори, абсорбенти и др. Опасните отпадъци се предават за 
оползотворяване и обезвреждане на  фирми притежаващи разрешителни по 
чл.37 от ЗУО с транспортни карти, съгласно Приложение 4 на Наредба №9.  

Изпълнявайки задълженията по Наредба №9 за отчетите на лицата 
извършващи дейност с отпадъци, РИОСВ обработи годишните отчети за 2011г. 
Обработени бяха данните от 284 фирми за 2011г. 

 

Вид отпадък 

Образувани през 
годината /т/ 

Предадени за 
оползотворяване или 

обезвреждане 

Остатък в края на 
годината /т/ 

2010г. 2011г. 
2010г. 2011г. 2010г. 2011г. 

Производствени 
неопасни отпадъци 
/ПО/ 

48705.847 59859.446 46417.711 61786.195 2288.136 
361.38

7 

Опасни отпадъци /ОО/ 105.0678 52.1909 92.243 46.5165 12.8248 18.498 
 
Общо образуваните производствени и опасни отпадъци за 2011г. са 

59911.636тона. Вижда се, че по-голям дял се пада на производствените 
отпадъци-99.9. Това се дължи на факта, че са идентифицирани нови фирми, 
генериращи дървесни и текстилни отпадъци на територията на  Община 
Сатовча и Община Ардино, включени под контрола на РИОСВ-Смолян през 
2010г.и продължи тяхното идентифициране и през отчетната 2011г.  

Количеството на образуваните опасни отпадъци за 2011г. в сравнение с това 
за 2010г. е по-малко. Причините са в намаления обем на работа на малките 
автосервизи и автомивки или в преустановяване на тяхната дейност. 

-отпадъци от преработване на дървесина – общо 56873.249 тона, като най-
голямо количество дървесни отпадъци са генерирани на територията на 
община Смолян -17497.059тона, следва община Борино-11316.820тона, 
община Чепеларе-11203.49тона и др.; 

-от текстилната промишленост-190.836 тона, като най-голямо количество 
текстилни отпадъци са генерирани  на територията на община Сатовча-
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35.24тона, следва община Ардино-24.4тона,  община Златоград-30.808тона и 
др. 

-автомобилни гуми-37.569 тона; 
-отпадъци от отработени масла и течни горива-38.339 тона; 
-маслени филтри-1.136 тона; 
-оловни акумулаторни батерии-1.692 тона; 
-излязло от употреба електрическо и електронно оборудване – 7.4320 тона 
-абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване замърсени с опасни 

вещества – 0.524тона и др.  
На територията на инспекцията работят 4 фирми, извършващи дейности по 

оползотворяване на отпадъци. Съгласно годишните отчети за 2011г. “Топливо” 
ЕООД-Смолян е оползотворил  за 2011г.-998.189 тона дървесни отпадъци и 715 
тона дървени палети. “ТПК “Мебел” –гр. Смолян - 82тона дървесни отпадъци, 
“Карлък-97” ООД – Смолян-127 тона отпадъци от метали,  “Тераком” ООД-. 
Смолян, площадка в с. Могилица -91тона дървесни отпадъци.   

Изпълняват се фирмените Програми за управление на дейностите с 
отпадъци. При промяна във фактическите и/или нормативните изисквания, 
същите се актуализират. През 2011г. се разрешиха редица проблеми с 
отпадъци. За излезлите от употреба гуми-фирма „Екоенергия-2008” ЕООД-гр. 
Смолян осъществява дейността по събиране и транспортиране. Решен е 
проблема с маслените филтри, с отпадъци от стърготини, стружки и изрезки от 
пластмаси, примесени с графит, от производствената дейност на „Амер Спортс 
България” ЕООД, решава се проблема с обезвреждането на отпадъка, 
генериран от дейността на фирма „ЗММ - Инструмент” ООД-гр. Смолян с код 
110302*- други отпадъци /от процеси на закаляване/. 

Като нерешен проблем са малките текстилни фирми, които изхвърлят 
отпадъците в съдовете за битови отпадъци и независимо от непрекъснатия 
контрол от наша страна и от страна на общините това продължава. 
5. Болнични отпадъци: 

Опасните болнични отпадъци, които се генерират на територията също се 
предават на лица притежаващи разрешително за дейност транспортиране и 
обезвреждане на базата на сключени договори. Това важи не само за 
отпадъците от болниците в региона, а и тези от  диспансери, медицински 
центрове, лаборатории и частно-практикуващи лекари.  

През 2011 г. общото количество на образуваните отпадъци от хуманната 
медицина са  43.873тона  /8.013тона опасни и 35.860тона неопасни отпадъци/.  

 

Вид отпадък 

Образувани през 
годината /т/ 

Предадени за 
оползотворяване или 

обезвреждане 

Остатък в края на 
годината /т/ 

2010г. 2011г. 
2010г. 2011г. 2010г. 2011г. 

Отпадъци от 
хуманитарното и 
ветеринарно 
здравеопазване /ОО/ 

9.253 8.013      8.280 8.251 0.973 0.735 

Отпадъци от 
хуманното 
здравеопазване-/НО/ 
 
 

34.200 35.860 34.200 35.860 - - 
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Инсталации за третиране на отпадъци от хуманитарното здравеопазване 
на територията на РИОСВ-Смолян няма. Актуализирани са Програмите за 
управление на дейностите с отпадъци на болници и медицински центрове. 
Констатира се изпълнение на Програмите за управление на дейностите с 
отпадъци от хуманното здравеопазване. Неразрешени проблеми с болнични 
отпадъци на територията на инспекцията няма. 
6. Кратка обобщена оценка за състоянието и разрешаването на проблемите с 
отпадъците на територията на РИОСВ  

Като цяло управлението на отпадъците в региона се развива в положителна 
посока. Закрити са всички депа неотговарящи на нормативните изисквания. 
Има подготвени проекти за ликвидация. Отпадъците се депонират на 
регионален принцип, съгласно НПУДО. Създадени са регионални сдружения за 
управление на отпадъците. Обхванати са над 500 фирми за контрол на 
производствени и опасни отпадъци. През годината се засили работата както и 
на общините по отношение на събиране на МРО от населението, като за целта 
се поставиха съдове за събиране и се определиха площадки за тази цел. Над 
110 фирми се контролират за заплащане на продуктови такси. По отношение на  
предлаганите в търговските обекти полимерни торбички се извършва контрол 
на дебелина на торбичките и при констатиране на такива, които не отговарят на 
наредбата (дебелина под 15 микрона) се търси отговорност от 
производителите.  

През 2011г. отчитаме намаляване на разделно събраните отпадъци от 
опаковки в сравнение с 2010 и 2009г., както следва: 2011г. – 212.3т, 2010г. – 
447.325т, 2009г. – 522.59т, като това се дължи на недостатъчната ангажираност 
от страна на общините в осъществяване на системен контрол и отчетност, 
както и  незаинтересованост на хората от тази дейност. В същото време 
количеството на отпадъците от хартия и пластмаса събирани в пунктовете за 
изкупуване се е увеличила над два пъти за двете години: 2010г. – 100.5т, 2011г. 
– 277.9т.  

Учредените регионални сдружения все още не работят по управление на 
отпадъците на регионален принцип, общините решават сами проблемите с 
отпадъците. Голяма част от отпадъците депонирани на регионалните депа са 
рециклируеми. Няма действащи сепариращи инсталации и за сега не се 
планират такива за изграждане. Необходимо е в бъдеще да се засили контрола 
на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки и изграждането на 
сепариращи инсталации. 
 
III.2. ШУМ 

 
1. Контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от тях шум 
в околната среда 

През 2011 г. съгласно годишният график за измерване на шум излъчван от 
промишлени обекти се проведоха контролни замервания на всички предвидени 
16 бр. обекта, източници на шум.  

От измерените през изминалата година промишлени обекти, 2 бр. граничат с 
жилищни зони. За тези предприятия беше проведен контрол, освен за спазване 
на нормата 70dB(A) по границата на промишлената площадка, а така също и 
спазване на граничната норма от 55 dB(A) през дневния период в т.н. ”място на 
въздействие” – пред най-близката жилищна сграда. 
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По постъпили в РИОСВ жалби от граждани са извършени замервания на 3бр. 
обекти в община Сатовча (ЕТ”Сузана Шикирова – Джеват Шикиров“ - с.Сатовча,  
“ММД”ЕООД – с.Долен и ”Верка”ООД – с.Осина). 

По плана за собствен мониторинг касаещ контрола на промишлен шум през 
2011 г., Регионална лаборатория – Смолян е извършвала замервания на  1 бр. 
(един) обект подлежащ на контрол.  

В сравнение с предишни периоди на измерване не се наблюдават 
съществени изменения на отчетените нива на шума излъчван от промишлените 
обекти. Измерените на границите на обектите и в местата на въздействие 
еквивалентни нива 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.). 

С цел осъществяване на ефективен контрол беше събрана и анализирана 
информация за всички действащи промишлени източници на територията 
контролирана от РИОСВ-Смолян. В тази връзка беше изготвен актуализиран 
списък на източниците на промишлен шум обхващаш и новите общини (общ. 
Ардино и общ.Сатовча) контролирани от инспекцията. На базата на изготвени 
годишни графици, поетапно ще бъдат извършени контролни замервания и 
проверки на всички обекти включени в списъка. 
 
2. Кратка информация за разработените и одобрени общински планове за действие 
за ограничаване и намаляване на шума в околната среда на територията на 
РИОСВ (само за общините с население над 100 000 жители). 
 На територията на РИОСВ – Смолян няма общини с над 100 000 жители. 
 
III. 3. РАДИАЦИОНЕН  КОНТРОЛ 
 

Радиологичния мониторинг на повърхностните води (реките) се осъществява 
чрез мрежа от пунктове и се изразява в контрол на показателите, съгласно 
Наредба № 7 / 08.08.86 год. за показатели и норми за определяне качеството 
на течащи повърхностни води – обща бета активност (0,75 Bq/l), съдържание на 
общ  уран (0,6 mg/l) и съдържание на радий-226 (0,15 Bq/l). Последните 
резултати от измерванията показват, че показателите са значително под 
нормите.  

Радиологичния контрол на рудничните отпадни води от бивши уранодобивни 
обекти се изразява в контрол на радиологичните показатели, съгласно Наредба 
№ 6/ 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и 
опасни вещества в отпадните води, зауствани във водни обекти. По 
независещи от РИОСВ Смолян, резултатите от изпитванията не могат да бъдат 
коментирани, тъй като не са представени до момента. Но, тенденцията от 
години е към запазване на наблюдаваните показатели под нормите. 

Резултатите  от радиационното състояние на почвите, дънните утайки и 
отпадъчните продукти от дейността на предприятия-потенциални замърсители 
показват, че няма отклонения от измерените стойности за специфичната 
активност на естествените радионуклиди от предходни години. 

Резултатите от наблюденията през 2011 г. показват, че радиационния гама-
фон в контролираните пунктове, на територията н РИОСВ-Смолян е в 
границите на характерния за съответния пункт и конкретните метеорологични 
условия естествен гама-фон. 
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През 2011 г. продължават да са завишени стойностите на радиационен гама 
фон и повишени концентрациите на съдържание на радионуклеиди в дънните 
утайки и почвите на местата, използвани за руднична дейност от бившия 
уранодобивен участък “Изгрев”, с. Барутин. 

В границите на участъка и на площите, върху които са водени добивни 
дейности са констатирани наднормени стойности на измерваните радиологични 
показатели в Местността “Картофена нива” – (бивш руден отвал, участък 
“Изгрев”): 

 
Специфична активност. Bq/kg 

U - 238 Ra - 226 Pb - 210 К - 40 
от 1404 до 1591 от 1197 до 1199 от 494 до 859 от 690 до 832 

 
III. 4. ХИМИКАЛИ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ 
 
1. Кратко описание на състоянието в областта на управлението на 
химикалите 
Общия брой на обхванатите фирми, които произвеждат, съхраняват и употребяват 

химични вещества и препарати на територията на РИОСВ-Смолян е 72. Това са фирми 
от минно-преработвателната, леката и хранително-вкусовата промишлености. На 
територията на инспекцията няма обекти на тежката химическа промишленост, които 
да създават сериозен риск за околната среда. 
На територията на РИОСВ – Смолян има една фирма -  “Арси козметикс” ЕООД – 

гр.Рудозем, която произвежда растителни екстракти и козметични препарати и е 
извършила предварителна регистрация на 10 бр. екстракти. Фирма “Кемили” ЕООД, 
гр.София, която извършва търговска дейност е извършила предварителна регистрация 
на 40 бр. екстракти, произвеждани от “Арси козметикс” ЕООД и една фирма 
производител на детергенти. 
 
2. Кратко описание на основните приоритети при извършване на контрола през 
годината, съгласно различните нормативни актове; 
На територията на инспекцията има 5 фирми, които използуват и съхраняват опасни 

химични вещества и препарати и на които е издадено Разрешително по чл. 104 от 
Закона за опазване на околната среда /ЗООС/. Всичките са класифицирани като 
„предприятия с нисък рисков потенциал”, съгласно критериите по Приложение №3 от 
ЗООС. Целта е предотвратяването на големи аварии с опасни вещества и 
ограничаването на последствията от тях за живота и здравето на хората и околната 
среда.Контрола на обектите с издадено разрешително по чл. 104 от ЗООС се 
извършва от междуведомствена комисия, утвърдена със Заповед на министъра на 
околната среда и водите. 

Обектите с издадено разрешително по чл. 104 от ЗООС са следните: 
1. Обогатителна фабрика “Ерма река”  с оператор“Родопи еко проджектс” ООД – 

гр.Златоград – Разрешително за експлоатация № 88/2007 г. 
2. Обогатителна фабрика гр. Лъки с оператор“Лъки инвест” АД – гр.Лъки – 

Разрешително за експлоатация № 71/2007 г. 
3. Рудоземска обогатителна фабрика с оператор „Горубсо Мадан” АД – гр.Мадан – 

Разрешително  за експлоатация  № 113/2008 г. 
4. Взривен склад „Хаджийски дол”  с оператор „Горубсо Мадан” АД – гр.Мадан – 

Разрешително за експлоатация № 139/2009 г. 
5. “Предприятие за промишлени взривни вещества” – с. Фабрика, общ.Златоград  

с оператор ”ПЕР” ООД – гр.София – Разрешително за изграждане и 
експлоатация № 118/2008 г. Обектът не е построен. 
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3. Кратко описание на резултатите от контролната дейност (за химикали и за 
управление на риска от големи аварии) 

1. Контрол на потребители по веригата, попадаща в обхвата на  
Регламент (EО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването 
и ограничаването на химикали (REACH).  

През 2011 г. са проверени 49 обекта - потребители по веригата. Дадени са 22 
предписания, свързани с представяне на ИЛБ на използуваните химикали, в 
съответствие с чл. 31 от Регламент REACH, актуализиране на 
инвентаризационните списъци на използуваните химикали. 

При осъществяване на контрола на фирмите се следи за наличие на 
информационен лист за безопасност (ИЛБ) на български език, с 16 раздела, 
съдържащ изискваната информация за съответното химично вещество или 
смес, изпълнение на мерките за управление на риска, посочени в ИЛБ,наличие 
на вещества от кандидат - списъка за включване в Приложение ХІV и вещества 
от Приложение ХІV на REACH. От извършените проверки може да се направи 
извода, че операторите предприемат необходимите действия за да изпълнят 
задълженията си по Регламента. 

Тъй като на територията на РИОСВ-Смолян няма фирми – производители и 
вносители на вещества в  количества ≥ 1000 т/г; канцерогенни, мутагенни или 
токсични за възпроизводството ≥ 1 т/г и вещества, класифицирани като R 50-53 
≥100 т/г, които е трябвало да  извършат същинска регистрация до 30.11.2010 г. 
през 2011 г. не е извършван контрол за наличие на същинска регистрация. 

При контрола на фирмите, които произвеждат, употребяват или съхраняват 
опасни химични вещества се следи за спазване на  условията на съхранение и 
съвместно съхранение на химикалите,  складовите помещения и съоръжения  и  
съответствието им с  информацията, посочена в т.7 и т.10 в листа за 
безопасност. 

В РИОСВ е създадена и се поддържа база данни на предприятията, 
съхраняващи и употребяващи химични вещества и препарати.За всяка фирма, 
попадаща в обхвата на REACH, е създадено електронно досие, което съдържа 
информация за предприятието (роля във веригата на доставки, вид и 
количества на наличните химични вещества и препарати и т.н.). 

2. Контрол на фирмите по Регламент /ЕО/ №1272 /2008 за 
класификацията, етикетирането и опаковането на вещества и смеси /CLP/. 
През 2011 г. е проверена 1 фирма – производител на растителни екстракти. 
Установено бе, че е извършена нотификация на произведените след 01.12.2010 
г. екстракти, актуализирани са  информационните листове за безопасност и се 
предоставя коректна информация във веригата на доставки. 

3. Идентификация на фирми, попадащи под обхвата на Регламент (ЕО) 
№ 648/2004 относно детергентите. През 2011 г. е проверена една фирма – 
производител на детергенти. При извършената проверка се установи, че са 
спазени изискванията на Регламент (ЕО) № 648/2004 относно 
биоразградимостта на ПАВ в произвежданите детергенти. 

4.Контрол на обектите, на които е издадено разрешително по чл.104 от 
ЗООС. Съгласно утвърдения годишен план за контролната дейност на 
комисията по чл. 157а от ЗООС през 2011 г.  са извършени заложените 4 бр.  
проверки на обекти с издадено Разрешително по чл.104 от ЗООС - м.април на 
обект Обогатителна фабрика „Ерма река” с оператор “Родопи еко проджектс” 
ООД – гр.Златоград, през м.май обект „Рудоземска обогатителна фабрика” с 
оператор „Горубсо Мадан”АД, гр.Мадан, обект Взривен склад „Хаджийски дол”  
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с оператор „Горубсо Мадан” АД, м. септември - обект „Лъкинска обогатителна 
фабрика” с оператор  „Лъки инвест” АД – гр.Лъки.  

При извършените проверки се установи, че операторите прилагат системите 
за управление на мерките за безопасност, и изпълняват в срок предписанията, 
дадени от междуведомствените комисии. 

 
IV. ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ 
 
1. ОВОС и Екологична оценка 

Общия брой на издадените от РИОСВ-Смолян решения по ОВОС по 
отрасли и общини са както следва: 
 

РЕШЕНИЕ ПО ОВОС 
НАИМЕНОВАНИЕ НА 
ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ОТРАСЪЛ ОБЩИНА 

СМ-01-04/2011г. 
29.07.2011г. 

“База за отдих”, 
намиращо се в № ПИ 
046024 в м. Чинлий, 
землището на гр. 
Доспат, обл. 
Смолянска 

Туризъм и отдих Доспат 

СМ-02-05/2011г. 
12.12.2011г. 

„Централа за 
производство на 
електрическа енергия 
от биомаса” 
намиращо се в УПИ 
XVIII, ПИ 62 в кв.34 по 
плана на кв. Устово, 
гр.Смолян 

Енергийно стопанство Смолян 

 
Общ брой на издадени от РИОСВ – Смолян, решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС по отрасли и общини е както следва: 
  
РЕШЕНИЕ ПО ОВОС 
ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА 
НЕОБХОДИМОСТТА 
ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА 

ОВОС 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТРАСЪЛ ОБЩИНА 

СМ-001-ПР/2011г. 

„Почистване на 
речното корито на р. 
Черна от наноси и 
изземване на инертни 
материали”, 
намиращо се в 
землището на с. 
Подвис, общ. Смолян, 
обл. Смолян (на около 
150 м. югоизточно от 
населеното място). 

Селско, горско и 
водно стопанство 

Смолян 

СМ-002-ПР/2011г. 

„Централа за 
производство на 
електрическа енергия 
от биомаса“ в УПИ 
XVIII, ПИ 62 в кв.34 по 
плана на кв. Устово 
гр.Смолян /Товарни 
превози/ 

Енергийно стопанство Смолян 
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СМ-003-ПР/2011г. 

„Рехабилитация на 
общински път IV-
86835 Михалково-
Селча, участък от 
км.0+450 до 
км.4+592,22”, общ 
Девин обл. Смолянска 

Инфраструктурни 
инвестиционни 
предложения 

Девин 

СМ-004-ПР/2011г. „Гробищен парк”, в ПИ 
№ 018153, м. 
„Стоката” в 
землището на 
с.Чепинци, общ. 
Рудозем, обл. 
Смолянска 

Туризъм и отдих Рудозем 

СМ-005-ПР/2011г. “Рибовъдна ферма за 
интензивно 
отглеждане на дъгова 
пъстърва“, намиращо 
се в ПИ № 073010, в 
м. „Банян”, по 
поречието на р. 
Сатовчанска 
Бистрица”, землището 
на с. Долен, общ. 
Сатовча, обл. 
Благоевград 

Селско, горско и 
водно стопанство 

Сатовча 

СМ-006-ПР/2011г. 

“Реконструкция на 
рибно стопанство и 
изграждане на цех за 
преработка на риба“, 
намиращо се в ПИ № 
126016, УПИ І, кв.1, в 
м. „Реката” и ПИ № 
127004, в м. „Реката”, 
землището на с. 
Беден, общ. Девин, 
обл. Смолянска 

Селско, горско и 
водно стопанство 

Девин 

СМ-007-ПР/2011г. 

„Комуникационно 
трасе - град Златоград 
- ГП „Златоград - 
Термес - Ксанти” - ІІ 
етап - „Изграждане, 
рехабилитация и 
реконструкция на 
техническата 
инфраструктура за: 
ул. „Крайречна”, ул. 
„Ерма”, ул. 
„Беловидово” и 
прилежащите 
съоръжения и мрежи 
към тях по схемата за 
градоустройственото  
трасе на гр.Златоград”

Селско, горско и 
водно стопанство 

Златоград 

СМ-008-ПР/2011г. 

„Оформяне на част от 
речното корито на р. 
Елховска, граничещо 
с хотелски комплекс 
„Викторио” 

Селско, горско и 
водно стопанство 

Рудозем 

СМ-009-ПР/2011г. „Изкуствено езеро за  Доспат 
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охлаждане на водите 
от оборотния цикъл на 
инсталацията за 
газифициране на 
биомаса на 
„Биоенергиен 
комплекс - Барутин“ 

СМ-010-ПР/2011г. 

„Изграждане на бараж 
и укрепващи мостови 
съоръжения на 
р.Кочанска в 
м.Раевица“ в 
землището на 
с.Кочани общ. 
Неделино 

Селско, горско и 
водно стопанство 

Неделино 

СМ-011-ПР/2011г. 

“Изграждане на 
кариера за добив на 
мрамори в концесия 
„Дядовци“, 
разположена в 
землището на с. 
Дядовци, община 
Ардино, област 
Кърджали” 

Минно дело Ардино 

СМ-012-ПР/2011г. 

МВЕЦ „Подвис“, 
предвидено за 
реализация в ПИ 
01625 и 001626, в 
землище на с. Подвис, 
община Смолян, 
област Смолян и ПИ 
1361 в землището на 
с.Лъка, общ. Смолян, 
обл. Смолян 

Енергийно стопанство Смолян 

СМ-013-ПР/2011г. 

„Предприятие за 
преработка и 
съхранение на гъби и 
диворастящи 
плодове”, намиращо 
се в УПИ ХVІІІ, кв.8, по 
плана на с. Змеица, 
общ. Доспат 

Предприятия в 
хранителната 
промишленост 
(невключени в 
приложение № 1) 

Доспат 

СМ-014-ПР/2011г. 

„Реконструкция на път 
PDV2134 (ІІІ-861, Лъки 
- Джурково) – Дряново 
от км 18+660 до км 
24+160” 

 Лъки 

СМ-015-ПР/2011г. 

“Кариера за добив на 
мрамори в концесия 
„Трите калета“, 
разположена в 
землището на с. 
Орешец, община 
Смолян, област 
Смолян” 

Минно дело Смолян 

СМ-016-ПР/2011г. 

„Площадка за 
разкомплектоване на 
излезли от употреба 
моторни превозни 
средства и временно 

Други инвестиционни 
предложения 

Рудозем 
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съхранение на 
излязло от употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване”, 
намиращо се в УПИ 
ІV, кв.12, по плана на 
гр. Рудозем, общ. 
Рудозем, обл. Смолян 

СМ-017-ПР/2011г. 

“Изграждане на 
сграда за промишлени 
нужди” намиращо се в 
ПИ №20465.209.1 с 
обща площ 9.369 дка 
и част от ПИ 
20465.589.12 около 
0,200 дка за път в 
м.Добросте, землище 
на гр.Девин, кв. 
Настан, обл. 
Смолянска, 

Селско, горско и 
водно стопанство 

Девин 

СМ-018-ПР/2011г. 

„Вилно застрояване”, 
намиращо се в ПИ № 
005218 и 005017, в м. 
„Бараклий”, землище 
на гр. Девин, обл. 
Смолянска 

Туризъм и отдих Девин 

СМ-019-ПР/2011г. 

„База за отдих”, 
намиращо се в ПИ 
002103, в м. Канара, с. 
Сливка, общ. Баните, 
обл. Смолянска 

Туризъм и отдих Баните 

 
За 2011г. са издадени 19 решения за преценяване необходимостта от 

извършване на ОВОС на инвестиционни предложения, като за 2 от тях е 
преценено да се извърши ОВОС. Решенията по преценяване на 
необходимостта от ОВОС, през 2011г. са били за: корекции на реки – 26% - 
5бр.; ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии 
и съпътстващи дейности (невключени в приложение № 1) – 11% - 2бр., 
съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни превозни 
средства – 11% - 2 бр., кариери и открити рудници - 11% - 2бр. и др. 
Преориентацията на инвеститорите към друг вид инвестиционни предложения 
е поради задълбочаващата се световна икономическа криза и ориентирането 
на инвеститорите към друг вид дейности като през изтеклата година 
тенденцията от предишните години се запазва. В РИОСВ - Смолян вече са 
процедирани 3 предложения за промишлени инсталации за производство на 
електроенергия от възобновяем източник – биомаса. Не малък дял има и 
финансирането на инфраструктурни обекти по програми на Европейския съюз, 
което е видно от предимно инфраструктурните обекти, които са процедирани 
през последните години. Предвид световната финансова криза от средата на 
2009 година инвеститорския интерес към реализацията на инвестиционни 
предложения, е спаднал значително, като техния брой е минимален в 10 
годишен период. 

През 2011г. по направление Превантивна дейност в РИОСВ-Смолян са 
постъпили 40 уведомления за инвестиционни предложения попадащи в 
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Приложение №2 на ЗООС. За постъпилите уведомления са внесени 20 искания 
за преценяване на необходимостта от ОВОС. За 8 от внесените уведомления 
процедурата по преценяване на необходимостта от ОВОС е прекратена. Най-
честите причини за прекратяване на процедурите са становищата на 
Басейновите дирекции, промяна на параметрите на инвестиционните 
намерения от страна на възложителите и непредставяне на изисканата 
допълнителна информация в поставения срок. За всички прекратявания на 
процедури са издавани Решения, които са били публично достъпни. През 
годината няма обжалвани решения по ОВОС/решения за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС, както и отменени решения. 

Общия брой на становища по ЕО и решения за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС за територията на РИОСВ по области 
са както следва; 

№ на преценката Наименование на плана/ 
програ-мата 

Област 

1 2 3 

СМ-01-01/2011/ 
21.02.2011г. 

“Фотоволтаична 
електроцентрала”, 
предвидена за реализация в 
ПИ № 000546 и 000585, в 
местността „Черешите”, 
землището на с. Тънкото, 
общ. Мадан, обл. Смолянска 

По чл.2, ал.2, т.4 от 
Наредбата по ЕО – планове 
и програми за реализацията, 
на които се предполага 
значително въздействие 
върху околната среда и 
човешкото здраве. 

СМ-02-02/2011/ 
20.06.2011г. 

Подробен устройствен план 
за изграждане (ПУП-ПРЗ) за: 
„Фотоволтаична 
електроинсталация”, в ПИ № 
80371.35.32, 80371.35.52, 
80371.80.16 и 80371.80.19, в 
м. „Метилевица” и 
„Лещевица”, в землището на 
гр. Чепеларе, общ. 
Чепеларе, обл. Смолянска 

По чл.2, ал.2, т.4 от 
Наредбата по ЕО – планове 
и програми за реализацията, 
на които се предполага 
значително въздействие 
върху околната среда и 
човешкото здраве. 

СМ-03-03/2011/ 
20.06.2011г. 

Подробен устройствен план 
за изграждане (ПУП-ПРЗ) 
“Фотоволтаична 
електроцентрала”, 
предвидена за реализация в 
ПИ № 000546 и 000585, в 
местността „Черешите”, 
землището на с. Тънкото, 
общ. Мадан, обл. Смолянска 

По чл.2, ал.2, т.4 от 
Наредбата по ЕО – планове 
и програми за реализацията, 
на които се предполага 
значително въздействие 
върху околната среда и 
човешкото здраве. 

СМ-01-ЕО/2011/ 
06.01.2011г. 

”Програма за управление на 
отпадъците на територията 
на община Лъки”, гр. Лъки, 
обл.Пловдивска  

Управление на отпадъците 

СМ-02-ЕО/2011/ 
09.02.2011г. 

„Фотоволтаична 
електроинсталация”, в ПИ № 
010091, в м. „Борцето”, в 
землището на с. Соколовци, 
общ. Смолян, обл. 
Смолянска 

По чл.2, ал.2, т.4 от 
Наредбата по ЕО – планове 
и програми за реализацията, 
на които се предполага 
значително въздействие 
върху околната среда и 
човешкото здраве. 
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СМ-03-ЕО/2011/ 
10.02.2011г. 

„Фотоволтаична 
електроинсталация”, в ПИ № 
80371.35.32, 80371.35.52, 
80371.80.16 и 80371.80.19, в 
м. „Метилевица” и 
„Лещевица”, в землището на 
гр. Чепеларе, общ. 
Чепеларе, обл. Смолянска 

По чл.2, ал.2, т.4 от 
Наредбата по ЕО – планове 
и програми за реализацията, 
на които се предполага 
значително въздействие 
върху околната среда и 
човешкото здраве. 

СМ-04-ЕО/2011/ 
22.02.2011г. 

„Фотоволтаична централа”, в 
ПИ № 011027, в м. 
„Ширинето”, в землището на 
с. Црънча, общ. Доспат, обл. 
Смолянска 

По чл.2, ал.2, т.4 от 
Наредбата по ЕО – планове 
и програми за реализацията, 
на които се предполага 
значително въздействие 
върху околната среда и 
човешкото здраве. 

СМ-05-ЕО/2011/ 
22.02.2011г. 

ПУП за изграждане на: 
„Фотоволтаична 
електроинсталация”, в ПИ № 
061024, в м. „Ломе”, в 
землището на с. 
Средногорци, общ. Мадан, 
обл. Смолянска 

По чл.2, ал.2, т.4 от 
Наредбата по ЕО – планове 
и програми за реализацията, 
на които се предполага 
значително въздействие 
върху околната среда и 
човешкото здраве. 

СМ-06-ЕО/2011/ 
22.02.2011г. 

ПУП за изграждане на: 
„Фотоволтаична 
електроинсталация”, в ПИ № 
80371.57.35 и 80371.57.63, в 
м. „Баркаловото”, в 
землището на гр. Чепеларе, 
общ. Чепеларе, обл. 
Смолянска 

По чл.2, ал.2, т.4 от 
Наредбата по ЕО – планове 
и програми за реализацията, 
на които се предполага 
значително въздействие 
върху околната среда и 
човешкото здраве. 

СМ-07-ЕО/2011/ 
04.05.2011г. 

„Проект за изменение на 
Подробен устройствен план 
– План за регулация и 
застрояване на УПИ І, кв.1, 
м. «Киречница», в 
землището на с. Чуреково, 
общ. Девин, обл. Смолянска” 

По чл.2, ал.2, т.4 от 
Наредбата по ЕО – планове 
и програми за реализацията, 
на които се предполага 
значително въздействие 
върху околната среда и 
човешкото здраве. 

СМ-08-ЕО/2011/ 
08.06.2011г. 

„Подробен устройствен план 
– План за регулация и 
застрояване на УПИ І -198 – 
за фотоволтаичен парк, кв.3, 
по плана на с. Поляна, общ. 
Рудозем, обл. Смолянска 

По чл.2, ал.2, т.4 от 
Наредбата по ЕО – планове 
и програми за реализацията, 
на които се предполага 
значително въздействие 
върху околната среда и 
човешкото здраве. 

СМ-09-ЕО/2011/ 
17.06.2011г. 

„Проект за Подробен 
устройствен план – План за 
регулация и застрояване на 
ПИ № 69345.11.15, м. 
«Барема», в землището на с. 
Стойките, общ. Смолян, обл. 
Смолянска” 

По чл.2, ал.2, т.4 от 
Наредбата по ЕО – планове 
и програми за реализацията, 
на които се предполага 
значително въздействие 
върху околната среда и 
човешкото здраве. 

СМ-10-ЕО/2011/ 
27.07.2011г. 

„Вилно застрояване”, в ПИ № 
23025.39.37 и 23025.39.38, в 
м. „Келебека”, в землището 

По чл.2, ал.2, т.4 от 
Наредбата по ЕО – планове 
и програми за реализацията, 
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на гр. Доспат, общ. Доспат, 
обл. Смолянска 

на които се предполага 
значително въздействие 
върху околната среда и 
човешкото здраве. 

СМ-11-ЕО/2011/ 
02.08.2011г. 

”Програма за управление на 
отпадъците на територията 
на община Баните” 

Управление на отпадъците 

СМ-12-ЕО/2011/ 
19.12.2011г. 

”Изменение на Общ 
устройствен план на ски 
център Чепеларе за ядро 
„Долна лифтова станция 
Мечи чал”, намиращ се в 
землището на гр. Чепеларе, 
обл. Смолянска 

Устройствено планиране и 
земеползване  

 
Издадените преценки за необходимостта от извършване на Екологична 

оценка през изтеклата година са 12. С 3 от издадените решения е преценено да 
се извърши екологична оценка. Основно на процедура по ЕО се разглеждат 
общински планове, фотоволтаични централи, които са били половината от 
издадените Решения и подробни и изменения на общи устройствени планове. 
Броя на извършените преценки е съизмерим в сравнение с предишните години. 
Издадените 2 Становища по ЕО и едно върнато с решение на РЕЕС за 
преработване и допълване са били за фотоволтаични електроцентрали. 

През отчетния период няма неодобрени становища по ЕО, издадени 
решения за прекратяване на процедури по ЕО, както и обжалвани становища и 
решения.  

По отношение на контрола върху изпълнението на условията, поставени в 
решенията по ОВОС, решенията за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС и Становищата по ЕО, през изтеклата година е извършен 
контрол на 35 обекта като 32 са били планирани. От извършените проверки 7 са 
били по документи, а 33 на место, като са съставени 40 констативни протокола 
и са дадени 25 предписания. Всички предписания са изпълнени в срок и не са 
съставяни актове, а така също и не са издавани наказателни постановления. 
Като цяло степента на контролната дейност по издадени решения по ОВОС се 
е запазила. От всички издадени Решения по ОВОС за курортни дейности почти 
на никое не е започнала реализацията му. Основната причина е драстично 
спадане на туристическия пазар и интереса на инвеститорите поради голямото 
предлагане и почти никакво търсене. 

Постъпили преписки за произнасяне от РИОСВ-Смолян през 2011г. както 
следва: 

Вид преписка брой 
Общ брой постъпили уведомления за инвестиционни 
предложения 

442

Общ брой постъпили искания за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС 

20

Общ брой постъпили доклади за ОВОС за оценка на качество 3
Общ брой постъпили искания за издаване на становище по 
ЕО 

2

Общ брой постъпили искания за преценяване на 
необходимостта от извършване на ЕО 

13

Общ брой издадени документа от направление 532
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„ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ - ОВОС и ЕО“ в РИОСВ - Смолян 
през 2011г. 
Общ брой издадени становища за инвестиционни 
предложения, планове и програми непопадащи в 
разпоредбите на глава VІ на ЗООС 

337

 
2. Комплексни разрешителни 
На територията на РИОСВ - Смолян се контролират 4 бр. инсталации с 
издадени  комплексни разрешителни: 
„Регионално депо за неопасни  на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъки” 
с оператор община Смолян; 
 „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Мадан, Златоград и 
Неделино” с оператор община Мадан; 
 „Регионално депо за неопасни отпадъци на община Рудозем” с оператор 
община Рудозем; 
 „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Сатовча, Борино 
и Девин” с оператор Община Доспат. 
   От заложените в плана за контролната дейност 4 бр. проверки през 2011 г. са 
извършени 4 бр. проверки на инсталации с издадени КР. Дадени са 4 
предписания, които са изпълнени.  
Извършена е  1 проверка  на фирма „Карлък – 97” ООД, гр.Смолян, която 
извършва топене на алуминий, без да притежава комплексно разрешително, 
изискващо се съгласно Приложение №4, т.2.5а към чл. 117, ал.1 от ЗООС. 
Наложена е принудителна административна мярка – спиране на 
производствената дейност на алуминиеви изделия и топене на алуминий.   
В РИОСВ-Смолян бяха представени в срок четири  броя Годишни доклади за 
изпълнение на дейностите за които е предоставено комплексно разрешително. 

 
3. Екологична отговорност и отстраняване на минали екологични щети 

На територията на РИОСВ – Смолян няма регистрирани случаи на непосредствена 
заплаха или щета върху околната среда, както и не са издавани заповеди за 
прилагане на превантивни/оздравителни мерки.  
 

4. Доброволни ангажименти по отношение на опазването на околната среда –  
EMAS и екомаркировката на ЕС 
На територията контролирана от РИОСВ-Смолян няма организации, 
прилагащи доброволните ангажименти по отношение на опазването на 
околната среда –  EMAS и екомаркировката на ЕС; 
 

5. Информация за състоянието на околната среда за активно формиране на 
обществено поведение за грижа към околната среда 
За повишаване на екологичното възпитание през 2011 година са проведени 

6 открити урока. Общият брой на посетителите в информационния център на 
РИОСВ – Смолян е над 250 души. При индивидуални посещения информация 
за околната среда са получили 32 души, предимно студенти и ученици. През 
отчетния период са организирани 6 информационни кампании. По повод 2 
февруари – „Ден на влажните зони”,22 март „Ден на водата”и 22 април - „Ден на 
Земята” са проведени  открити уроци, съвместно с учениците от клуб за 
„Биоразнообразие и природа” към ОДК – Смолян. Проведе се конкурс за есе на 
тема „Водата”. Наградените на първите 3 места творби са публикувани на 
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страниците  на вестник „Родопски вести”.За отбелязването на 22 май - „Ден на 
Биологичното разнообразие” беше организирана екоакция за почистване в 
района на извора на река Арда. По повод  на 05 юни - „Световния ден на 
околната среда”се откри  изложба с предмети от „боклука в кошчето” и снимки 
от  съвместни инициативи на ОДК-Смолян с  РИОСВ. Закупени са награди за 
участниците. Изготвен е и разпространен плакат и покани за събитието, което 
се проведе  в  Младежки дом гр. Смолян. По повод 22 – септември – Ден без 
автомобили, РИОСВ – Смолян даде указания на общините да направят 
регистрация в международния сайт на програмата. Наличието на достъпна 
информация за околната среда, която може да се получи в информационният 
център, от годишният доклад, който РИОСВ – Смолян издава, от интернет 
страницата, както и от регионалните медии е причината за отчетния период да 
има само 9 постъпили заявления за достъп до обществена информация за 
състоянието на околната среда. В срок е издадено решение за предоставяне на 
достъп до исканата информация. 

 
6. Административно – наказателна отговорност и принудителни 

административни мерки 
Кратка информация за производствата по реда на чл. 69 от ЗООС 

1. По реда на чл. 69 и чл. 69а. от Закона за опазване на околната среда и ПМС 
№247 от 30.08.2011г. са наложени са 4 броя нови текущи месечни имуществени 
санкции;   
2. По реда на чл. 69б. от Закона за опазване на околната среда са приключили 
общо 5 броя текущи месечни имуществени санкции; 
3. По реда на чл. 69в. от Закона за опазване на околната среда са приключили 
общо 2 броя текущи месечни имуществени санкции;  
II. За отчетния период има издадени 37 броя наказателни постановления за 
наложени имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и 
глоби на физически лица за нарушаване на разпоредбите на Закона за 
опазване на околната среда и специалните закони за опазване на околната 
среда. 
III. За отчетния период има постъпили 65 (шестдесет и пет) жалби и 32 
(тридесет и два) сигнала.  
 
V. ПРОЕКТИ/ОБЕКТИ С ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
 

Проекти 
№ Наименование Кратка 

характеристика 
Период за 
реализиране 

Статус 
(започнал, 
приключил, 
изпълнява 
се) 

Източник на 
финансиране 

Стойност Изпълнение, 
включително 
изразходени 
средства 

1. Регионално 
депо за 
неопасни 
отпадъци на 
общ. Девин, 
общ. Доспат, 
общ. Борино и 
общ. Сатовча 

Надграждане 2010-2011 Изпълнява 
се 

Държавен 
бюджет 

20 522 
хил. лева 

12 221 хил. 
лева 

2. Регионално 
депо за 

Реконструкция 
и 

2006-2012 приключил Държавен 
бюджет 

1 475 
хил. лева 

1 163 хил. 
лева 
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неопасни 
отпадъци на 
общ. Смолян, 
общ. Баните, 
и общ. 
Чепеларе 

модернизация 

3. Водопровод с. 
Фатово 

Изграждане 
водопровод 

2010-
08.2011 

Приключил ПУДООС 1 млн. 
лева 

усвоени 

4. Канализация 
кв. Койнарци, 
гр. Рудозем 

Изграждане 
канализация 

10.2011-
07.2012 

Изпълнява 
се 

ПУДООС 750 хил. 
лева 

 

 
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
На АИС-Смолян през 2011 година са извършени 361 измервания за ФПЧ10, 

от които наднормените стойности са 119 броя, като през ноември и декември са 
отчетени по 25 наднормени стойности с максимална стойност 189,86 µg/m3. При 
анализ на резултати за 2011г. е видно, че 70% от годишната стойност на ФПЧ10 
е през зимните месеци, като през четирите месеца-януари, февруари, ноември 
и декември имаме месечна концентрация над 70 µg/m3. Тези високи стойности 
утежняват много както средногодишна концентрация на ФПЧ10, като за 
последните три години измерените стойности са: 2009 година - 47 µg/m3, за 
2010 – 50 µg/m3, а за 2011- 49  µg/m3, при норма за опазване на човешкото 
здраве - 40 µg/m3, така също и допустимият брой превишения за една 
календарна година: за 2009г.-107бр, за 2010г.-118бр., а за 2011г-119бр., при 
допустими превишения-35бр. годишно. С Решение №694 на общински съвет-
Смолян състояло се на 28.05.2011г. е приета програма за намаляване 
замърсяването с ФПЧ10 на територията на община Смолян, като целта на 
програмата е намаляване нивата на замърсителите на въздуха на територията 
на община Смолян и достигане на нормите за ФПЧ10 в периода 2011-2013. 

Проверките на обекти, източници на емисии по Наредба №1/2005 год. са 54 
броя, Извършено е емисионно пробонабиране през разглеждания период на 
площадка на „Геоминерал”АД- с. Михалково- първа мелница; котелна централа 
на „Белотекс 95”АД-Златоград и конусни трошачки на „Горубсо-Златоград”АД-
ЕОФ и „Лъки Инвест-ЛОФ”ЕООД. На базата на резултатите от извършените 
контролни измервания са наложени текущи месечни санкции. 

Замърсяването на водите във водоприемниците се получава най-вече след 
заустване на отпадните води от по-големите населени места и общински 
центрове с изградена над 70% канализационна мрежа и наличие на главен 
събирателен колектор. Също така, когато говорим за замърсяване на 
повърхностно-течащи и стоящи води, е необходимо да се има предвид, че 
повечето места в региона са разположени главно в горните течения на реките, 
чийто отток в по-голямата част от годината е около средния и по-малък от 
средния. В близките години не е настъпила промяна в качеството на 
заустваните от хвостохранилищата отпадъчни води. През 2011 г., в следствие 
на засиления контрол и наложената наказателна дейност в  
млекопреработвателните предприятия в общ. Ардино, се наблюдава 
подобряване работата на пречиствателните съоръжения. Наложени са две 
текущи санкции на МПП „Родопчанка” и МПП „Алада”, съставени са и два акта 
за административни нарушения – за несвоевременно почистване на 
пречиствателното съоръжение на „Персенски” ООД с. Жълтуша и за 
несвоевременно уведомяване на контролните органи за извършване на 
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ремонтни дейности по пречиствателното съоръжение на „Родопчанка” ООД с. 
Бял извор. 

Резултатите от мониторинга през 2011 г – ІІ ниво, вкисляване, показват 
висока киселинност на почвите – почвите от всички пунктове са показали 
киселинно-алкалното равновесие в почвата pH < 4, или равно. Което е 
ориентировъчен показател за висока киселинност на почвите, дължаща се на 
процесите на изветряне на първичните минерали и е свързан с тяхната 
хидратация и с излужването на освободените от състава на кристалните 
решетки алкалоземни и алкални катиони. Извършен е мониторингът на почвите 
на територията на РИОСВ Смолян по Националната система за почвен 
мониторинг. Изпитвани са почви по националната система за почвен 
мониторинг І и ІІ – ниво, вкисляване от пунктове съответните пунктове. 
Изпитванията са проведени от РЛ – Смолян. Сравнено с изпитваните 
показатели за предходната 2010 г., резултатите за същите през 2011 г. са с 
много близки стойности, което показва че няма промяна на цялостната картина 
от предходната година до момента на пробонабирането. 

Събирането и транспортирането на битовите отпадъци е задължение на 
общините, като дейността в повечето общини е предоставена на оператори. В 
региона са обхванати почти всички населени места с изключение на тези 
населени места с труден достъп и население под 20 човека, като обхванатото 
населението в тази система е 99,60%. През 2011г.  

Независимо, че има организирано сметосъбиране и сметоизвозване при 
проверките се установява, че част от населението продължава да изхвърля 
отпадъци по скатовете към пътищата, деретата и реките. 

Засилен бе и контрола  за чистотата на пътищата от републиканската пътна 
мрежа, както и състоянието на пътните отбивки. 

Всички общински депа 10 броя са затворени, като три от тях са ликвидирани 
(Ардино, Девин, Сатовча). С готови проекти за ликвидация са депата на 
общините Лъки, Баните, Златоград, Чепеларе. 

Само в 5 общини (Рудозем, Мадан, Смолян, Златоград и Девин) има 
отредени площадки за строителни отпадъци, където се контролират 
постъпващите отпадъци.  

Разделното събиране на отпадъци от опаковки се изпълнява от организации 
по оползотворяване - „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ”АД в общините Смолян, Златоград, 
Неделино, Баните, Девин, Доспат, Борино, Мадан и Рудозем, от 
„ЕКОБУЛПАК”АД в община Лъки Всяко тримесечие общините представят 
доклад за изпълнение на мерките по разделно събиране на МРО, който се 
обобщава от РИОСВ Смолян и се изпраща в МОСВ. 

През 2011г. отчитаме намаляване на разделно събраните отпадъци от 
опаковки в сравнение с 2010 и 2009г., както следва: 2011г. – 232.607т, 2010г. – 
447.325т, 2009г. – 522.59т. като това се дължи на недостатъчната ангажираност 
от страна на общините в осъществяване на системен контрол и отчетност. В 
същото време количеството на отпадъците от хартия и пластмаса събирани в 
пунктовете за изкупуване се е увеличила над два пъти за двете години: 2010г. – 
100.5т, 2011г. – 277.9т. В 7 общини (Чепеларе, Девин, Златоград, Лъки, Мадан, 
Неделино, Смолян) има създадена организация за разделно събиране на 
портативни батерии, съгласно договори с организации. За 2011г. само в 
общините Девин, Смолян и Мадан от контейнерчетата за излязлите от 
употреба портативни батерии са събрани 154кг, което е три пъти по-вече в 
сравнение с това от 2010г. – 49кг. Пет общини – Девин, Лъки, Смолян, Сатовча 
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и Чепеларе имат сключени договори с организации по оползотворяване  за 
разделно събиране на ИУЕЕО. За сега само общините Девин и Смолян отчитат 
предадени за обезвреждане на отпадъци от ИУЕЕО. През 2011г.  издадените 
разрешения и регистрационни документи са по-малко в сравнение с тези 
издадени през 2010г., съорветно с 13 и 3 броя. Това е вследствие изменението 
на ЗУО от 2010г. 

По компонент биологично разнообразие няма загуба на видове. Щетите от 
кафява мечка са с 42 броя и са по-малко спрямо очакваните за 2011 с 28, а 
спрямо предходната 2010 година  с 38 бр. Това се дължи на засилените 
превантивни мерки. 

Извършва се мониторинг съгласно НСМБР на 5 вида, но на този етап не 
можем да предложим данни за тенденциите, тъй като липсва информация за 
повече години.  

За отчетния период по състоянието на защитените територии не се 
установени негативни промени или увреждания, спрямо предходните периоди 
на 2010 г. 

При извършените проверки се установи, че операторите прилагат системите 
за управление на мерките за безопасност, и изпълняват в срок предписанията, 
дадени от междуведомствените комисии. Няма съставени актове за 
констатирани административни нарушения по ЗЗВВХС. 

Преориентацията на инвеститорите към друг вид инвестиционни 
предложения е поради задълбочаващата се световна икономическа криза и 
ориентирането на инвеститорите към друг вид дейности като през изтеклата 
година тенденцията от предишните години се запазва. През последвните 
години се забелязва понвишаване на уведомленията за производство на 
електроенергия от възобновяем източник – биомаса и фотоволтаични 
централи. Не малък дял има и финансирането на инфрас труктурни обекти по 
програми на Европейския съюз, което е видно от предимно инфраструктурните 
обекти, които са процедирани през последните години. Предвид световната 
финансова криза от средата на 2009 година инвеститорския интерес към 
реализацията на инвестиционни предложения, е спаднал значително, като 
техния брой е минимален в 10 годишен период. 

Продължаващата криза и през 2011 г. се отрази негативно на 
икономическото състояние на фирмите в региона. Това личи от резултатите от 
извършените комплексни проверки на 27 фирми и 34 бр. производствени 
площадки. Строителните фирми като „Дюлгер”ООД-Смолян, 
„Виастройинженеринг”АД-Смолян, „Хидро-Девин”АД-София, „БКС”ЕООД-
Смолян не работеха или по време на проверките бяха в положение ”готовност”, 
без да упражняват производствена дейност. Не по добро е състоянието и на 
фирмите от другите производства-„ЕМЕ”АД, Смолян, „Мерлини 
Данимонд”ЕООД, София, „Цех за преработка на плодове и зеленчуци”-
с.Жижево, рудодобивните и рудопре-работвателни дружества, които работят с 
около 1/3 от производствените мощности 
 
Ключови послания  
 

 ………………………………… 
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 ………………………………… 
 

 ……………………………………. 
 
 
Бележка: Използва се възприетата в публикациите на Европейската Агенция по околна среда, 
включително и в Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда, 

символика, отразяваща тенденциите в екологичните процеси: положителни ( ); отрицателни 

( ) и без промяна ( ). 
VII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 


