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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 - 

Западнобеломорски район с център Благоевград 

 БД УВ ИБР – Пловдив – Басейнова дирекция за управление на водите - 

Източнобеломорски 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 2012 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 41536 души, а най-

малка – община Лъки с население 2902 души. Общият брой на населението попадащо в 

територията на РИОСВ-Смолян е 158 155 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. 

Регионът 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). Водите от 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 60 защитени територии, от които 4 резервата, 4 

подържани резервата, 29 защитени местности и 23 природни забележителности.  

Докладът е подготвен от екип на РИОСВ Смолян, като са използвани данни от 

РЗИ-Смолян, РЗИ-Кръджали, РЗИ-Благоевград, РЗИ-Пловдив, Басейнова дирекция 

Източнобеломорски район – Пловдив, Басейнова дирекция Западнобеломорски 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,  

 Директор дирекция „Контрол и превантивна дейност“ – 60111 

 Директор дирекция „Административно финансови и правни дейности“ - 60104 

 Дежурен телефон, информация и Офис за компл. обслужване – 60100; 60119;  

 Факс - 60121; 

 Старши юрисконсулт – 60116; 

 Каса и Човешки ресурси – 60761, 60105; 

 Началник отдел „Превантивна дейност“ - 60768 

 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, 60762, 60127 

 Експерти направление “Въздух” – 60106, 60109; 

 Експерт „Инвестиционни проекти“ – 60118; 

Регионална лаборатория Смолян към ИАОС София 

 Началник отдел “РЛ” – тел./факс-60125, 65177, 60771 

 Лаборатория – „Почви“ - 60769 

 Лаборатория – „Води“ – 60122; 65178 

 Лаборатория – „Въздух“ – 60123; 

 Лаборатория – „Микробиология“ – 60124 

 email: rlab_smolian@mail.bg 

Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” – Регионално Бюро Смолян 

- Експерти  – тел./fax – 60120, 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   

mailto:rlab_smolian@mail.bg
mailto:bd_Smolian@abv.bg
http://www1.government.bg/ras/regimes/index.html
mailto:riev@smolyan.escom.bg
mailto:riev@smolyan.escom.bg
http://riewsm-bg.eu/


 

 
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. 

Основни източници на прах са промишлеността, транспортът, 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, през 

който 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). 

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 годината) 

период на прилагане 

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: 
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Общ брой пунктове: 

1.АИС-Смолян 

2.КФС-Рожен 
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Пунктове с регистрирани 

концентрации над ПС на 

СДН: 

1.АИС-Смолян 

       

        

       2.КФС-Рожен 
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45.54 

              

 

Забележка: На територията на РИОСВ-Смолян не се измерва максимално 

еднократна концентрация. 

 

На АИС-Смолян през 2012 година са извършени 362 измервания за ФПЧ10, от 

които наднормените стойности са 105 броя, като през март и декември са отчетени по 



 

23 наднормени стойности, а през м. януари 26бр. При анализа на резултатите за 2012г. е 

видно, че  наднормените стойности за  ФПЧ10 са през зимните месеци, като през 

месеците-януари и декември имаме месечна концентрация над 80 µg/m3. Тези високи 

стойности утежняват много както средногодишна концентрация на ФПЧ10, като за 

последните три години измерените стойности са: за 2010 – 50 µg/m3, а за 2011- 49  

µg/m3, а за 2012г-45.54 µg/m3при норма за опазване на човешкото здраве - 40 µg/m3, 

така също и допустимият брой превишения за една календарна година:за 2010г.-118бр., 

за 2011г-119бр., а за 2012-105бр. при допустими превишения-35бр. годишно. 
С Решение №694 на Общински съвет – Смолян на заседание, 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 
2011-2013г.  

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 оказва 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 опесъчаването”. 

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.  
Съгласно утвърден от МОСВ график за мобилна автоматична станция Пловдив за 

2012г., бяха извършени паралелни измервания за контрол качеството на атмосферният 
въздух в района на град Смолян през три сезона-зима, пролет и лято. Измерванията се 
осъществиха в периодите 08.03.-16.03; 05.05-11.05 и 23-27 юли. Измерванията са във 
връзка с предложение за преместване на АИС-гр.Смолян. 

На КФС „Рожен” през периода имаме 358 измервания без наднормени стойности.  

 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 

През 2012г. планът в част „Въздух” е изпълнен целият. За годината бяха 

предвидени в плана 219 обекта с 221 бр. проверки. През 2012г. извършените проверки 

са 247бр., а проверените обекти са 226 бр. Беше извършена проверка на 11бр. хотели в 

к.к. Пампорово, като акцентът беше върху констатиране на промени в отопление на 

обектите и за наличие на хладилни и климатични инсталации с над 3кг фреон. 

Проверени бяха всички хладилни сервизи в региона-8бр. за уеднаквяване формата на 

докладване. 

По жалби и сигнали проверките през 2012г. са 9бр., като 6 от тях са за горивни 

процеси, една е за въздействието от машина за рязане на камък в община Сатовча. 

Жалбите не бяха основателни. 

Броят на проверките на обекти с емисии от горивни инсталации и източници, 

влияещи върху КАВ е по-голям  в сравнение с 2011г., което се дължи основно на 

топлото, сухо и продължително лято и подадени сигнали за неорганизирани емисии на 

площадка Фатово, стара кариера гр. Чепеларе и др. 

Проверките на обекти, източници на емисии по Наредба №1/2005 год. са 70 броя. 

Извършено е емисионно пробонабиране през разглеждания период на площадка на 

„Геоминерал”АД - с. Михалково - трета мелница; котелна централа на „Амер спортс 

България”EООД – Чепеларе, както и на две асфалтови бази: с.Хвойна – на  

„Виастройинженеринг”ООД и в м.”Тикалско дере” – на  „Иса-2000” ЕООД - гр. София.  

На базата на резултатите от извършените контролни измервания са наложени текущи 

месечни санкции. 

Проверките на обекти, работещи с ЛОС са 124. По Наредбата за ограничаване на 

емисиите от ЛОС от 2007 г. проверките са 76 броя, проверките на бензиностанции по 

Наредба №16/1999 г. са 26 бр., 22 бр. са и проверките на обекти по Наредба №7/2003 г.  

Проверени са 53 обекта с хладилни и климатични инсталации с над 3 кг фреон. 

Проверени са 8бр. хладилни сервизи за уеднаквяване формата на докладване. 

През 2012г. асфалтосмесителят на „Виастройинженеринг”ООД в с. Грохотно и 

инсталация за ко-генерация и газификация на „Еко Енергия Доспат”ЕООД не са 

работили, което е причина за неизвършване на ЗИК. 

Положителните констатации са:  

- Извърши се цялостна реконструкция на котлите на VІІ СОУ-Смолян, ОДЗ”Нов 

център” и Община - Смолян, „Амер спортс”АД - Чепеларе и се премина от гориво 

мазут и нафта на гориво „пропан-бутан” 

-при предвидени 70бр. машиносмени за измиване на улиците в града са 

осъществени 130бр. 

-асфалтиране на 15 516м2 участъци от уличната мрежа на гр.Смолян 

-Засадени с храсти, дървета и трева – 7840м2 в кв. Устово/Прогресите и Чаршията/ 

и на стар център Смолян 

-Завършено е санирането на три социални дома в селата Фатово, Петково и 

Ровино, както и на детска градина „Звънче” по оперативни програми. В сградите са 

внедрени мерки за енергийна ефективност – слънчеви колектори, топлоизолация, 

подмяна на дограма и инсталации 

Проблеми: 

-  Масово използване на твърди горива в бита. 

- Продължаващата финансова стагнация отлага внедряването на новите по-

модерни технологии, включително и замяната на енергоемки технологии. Както в бита, 

така и в производството не се акцентира на енергийната ефективност. 



 

- Хаотичното застрояване води до съседство и съжителство на несъвместими 

дейности - например хотелиерство и дървопреработване в общините Сатовча, Чепеларе 

и др., което провокира постоянни жалби за шум и замърсяване на въздуха. 

- Инсталиране на котли, особено по-малки в диапазона 30-300 КВт,  без 

съобразяване с диаметър и височина на изпускащото устройство и разположението на 

източника 

- Създаване на негативно отношение към конкретни обекти и последващи 

непрекъснати сигнали и жалби, относно тяхната дейност. 

-  Автомобилният трафик в гр. Смолян е основно концентриран по една пътна 

артерия. 

 

II.2. ВОДИ 

 

1. Кратко описание на основните приоритети при извършване на контролната 

дейност през годината 

Основно въздействие върху водите оказват два фактора – битовите отпадни води 

и промишлените отпадни води. 

Битовите отпадни води замърсяват водоприемниците след по-големите населени 

места в района, контролиран от инспекцията – Ардино, Баните, Барутин-община 

Доспат,  Борино, Бял извор – община Ардино, Девин, Доспат, Лъки, Неделино, Сатовча, 

в това число Вълкосел, Кочан, Плетена и Слащен, Смилян – община Смолян, Старцево-

община Златоград, Чепеларе и Чепинци – община Рудозем. На тези агломерации с над 

2000 еквивалентни жители все още няма изградени селищни пречиствателни станции. 

Въведените в експлоатация пречиствателни станции на Мадан, Рудозем, 

Златоград и Смолян работят с много добър пречиствателен ефект, като се отчита 

сериозно подобрение в качеството на водите на реките Маданска, Арда, Върбица и 

Черна след тези агломерации. 

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 през зимните 

месеци по показатели азот (амониев), азот (нитритен), азот (нитратен), за което бе 

наложена текуща санкция до постигане на нормите. 

Икономическата криза доведе до затваряне на производства, за сметка на други 

по-малки и гъвкави от леката промишленост и туризма. Тази редукция остави като 

основни замърсители на водоприемниците отпадните води от рудодобива и 

млекопреработката. 

Дружествата, експлоатиращи рудниците в Маданския и Лъкинския рудни басейни 

предприеха редица мероприятия за подобряване на пречиствателния ефект на 

подземните утаители, като значително намалиха внасяното замърсяване във водните 

обекти, но все още периодично заустват недостатъчно пречистени руднични отпадни 

води с наднормено съдържание на тежки метали, за което се налагаха имуществени 

санкции през цялата година. 

През 2012 г. качеството на заустваните от хвостохранилищата отпадни води 

значително се подобри. През годината беше надградена горна преградна стена на ХХ 

“Рудозем-2” към РОФ, извършени бяха редица строителни работи, съгласно проекта за 

надграждане, с което трайно се увеличи дължината на утаечното езеро. Тези мерки 

дадоха незабавен ефект. Цианидите в отпадните води се стабилизираха под 



 

допустимите норми, заложени в Разрешителното за заустване на отпадни води. Всички 

контролни проби след извършените строителни дейности по хвостохранилището са в 

норми. Отмени се месечната имуществена санкция. 

Заустването от ХХ „Лъки-2 комплекс” в р.Юговска на този етап е прекратено, 

като отпадъчните води от производството на ЛОФ преминават през горно утаечно 

езеро, след което се доутаяват в хоризонтален утаител и оттам се връщат с помпи в 

ЛОФ, по схема на оборотен цикъл. През 2012 г. се изгради нов стоманобетонов 

хоризонтален утаител с дължина над 100 м след горно утаечно езеро. За разлика от 

съществуващия хоризонтален утаител със земно-насипни околовръстни стени, 

стоманобетоновия допуска минимална филтрация към реката, като по този начин 

трайно ще се подобри качеството на водите на р.Юговска. Всички контролни проби 

през годината взети от р.Юговска непосредствено под хвостохранилището са под 

допустимите норми, съгласно изискванията на Наредба №7/1986 г. за II категория 

водоприемник. Продължи работата по уплътняване на каверните на долно езеро чрез 

инжекционно нагнетяване в каверните на различни пластифициращи смоли и разтвори. 

През 2012 г. състоянието и работата на ХХ”Ерма река” е сравнително добро и не 

са установени сериозни замърсявания на р. Голяма, след заустване на водите от 

хвостохранилището. 

В млекопреработката постепенно се решават проблемите с очистването на 

отпадните води чрез въвеждане на нови технологии – изграждане на допълнителни 

мощности към съществуващите пречиствателни съоръжения, реконструкция и 

модернизация на същите. 

 „Родопея Белев”ЕООД-Смолян, през пролетта на 2013 г. ще въведе в 

експлоатация, изграждаща се от средата на 2012 г. инсталация за преработка на 

остатъчна суроватка и цвик, като мощността на инсталацията е достатъчна да 

преработи цялото количество от млекопреработвателните предприятия в района. 

За отбелязване през 2012 г. е тенденцията за намаляване трайно на количествата 

преработвано сурово мляко, което води и до намаляване на отпадните води от 

млекопреработката. 

През отчетния период се осъществи засилен контрол на млекопреработвателните 

предприятия в община Ардино и състоянието на р.Белиизворска. За отбелязване е, че 

имаме само една жалба за изпускане на непречистени отпадни води в реката през 

м.април и след извършване на проверка се установи, че същата е неоснователна. В 

следствие на подобрената работа на пречиствателните съоръжения на „Родопчанка“ 

ООД, с. Бял извор и ЕТ „АЛАДА-Мохамед Банашък“, с. Бял извор, през годината се 

отмениха двете наложени месечни текущи санкции от 2011 г. 

Категорично може да се отбележи, че вследствие на ефективния контрол, 

проблема е решен на този етап. 

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. На обектите, които нямат 

пречиствателни съоръжения, са дадени предписания за изграждане на такива или за 

включване в клоновете на градска канализация (за обекти в близост до канализация на 

населено място). 

През 2012 г. са извършени  39 бр.  проверки на експерти по опазване на водите в 

РИОСВ-Смолян, във връзка с подадени жалби и сигнали от физически и юридически 



 

лица. Жалбите са различни по характер, като преобладаващите са за замърсени реки, за 

измиране на риба и нерегламентирани зауствания на отпадни води в реките. На всички 

жалби и сигнали е реагирано своевременно и според констатираните факти и 

обстоятелства са предприети административно-наказателни мерки, като са съставени 4 

АУАН. Проверените жалби, които са от компетентността на други институции са 

препращани по компетентност до съответните държавни органи или общини.  

По сигнал за измиране на риба в р. Лъкинска са извършени мероприятия по 

установяване източника и причинителя на замърсяването. Тъй-като не се установи 

извършителят, преписката е изпратена по компетентност на районна прокуратура в 

Асеновград. На този етап няма информация за хода на разследването. 

Пак по сигнал е установено изтичане на нафта от „ДДБ”-с.Петково, Община-

Смолян в дере, ляв приток на р.Малка Арда и замърсяване на самата река. Поради 

съмнения за злоупотреби, случаят също е предаден на районна прокуратура в Смолян. 

2. Опазване на повърхностните води 

Информация за състоянието на водните тела в териториалния обхват на РИОСВ 

Смолян по данни от програми за мониторинг на БД УВ ИБР – Пловдив 

 

А.Характеристика на повърхностните води  

2.1. Типология на повърхностните води 

2.1.1. 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. 

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 

 

 
2.1.2. 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 

 

 

2.2. Програми за мониторинг на повърхностни води 

 

2.2.1. 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 2012 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 

- 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) 



 

 

2.2.2. 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 2012 г. са определени 7 пункта за оперативен 

мониторинг 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 
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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 

- фитопланктон в езера/язовири –1 път  на 3 години 

 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) 

 
 
2.2.3.Показатели на извършвания мониторинг 

 

Физико-химичният мониторинг се извършва по 34 показателя за екологично 

състояние /основни и специфични/, свързани със замърсяване на повърхностните води с 

органични вещества, метали и металоиди. 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: 
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2.2.3.1. 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. 

2.2.3.2. Физико-химични показатели  

 Основни физико-химични показатели 

- 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. 

- ІІI група – Други вещества – СПАВ анионактивни. 

 Приоритетни вещества – кадмий, олово, никел. 

 

2.2.3.3. Хидроморфологични показатели  

Мониторингът се извършва от външни изпълнители по следните показатели: 

-  хидроложки режим 

-  морфологични условия 

- непрекъснатост на реката 

 

2.3. Определяне на екологичното и химично състояние на повърхностните води 

 

2.3.1.Химично състояние 

При оценката на химичното състояние на повърхностните водни 

тела, са разглеждани т.нар. приоритетни вещества като са 

съпоставяни с определените стойности на стандартите за 

качество, въведени от Директива 2008/105/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за определяне на стандарти за 

качество на околната среда в областта на политиката за водите, транспонирана в 

Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои 

други замърсители. 

 Химичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в два класа – 

добро и лошо, които се изобразяват на картите съответно със син и червен цвят. За 

водните тела, в които не са идентифицирани източници на замърсяване с приоритетни 

вещества по експертна преценка е определено добро състояние. 

Химично състояние 

Добро лошо 
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 При определяне на химичното състояние на водните тела са приложени 

изискванията на Директива 2008/105/ЕО, при които се изчисляват средногодишни 

стойности за съдържанието на разтворените във води приоритетни вещества. 

 През 2012 г. в определни водните тела в Смолянска област са извършвани 

анализи за наличие на приоритетни метали /Pb, Cd, Ni/. В две водни тела резултатите 

показват превишаване на стандартите за качество, въведени от Директива 2008/105/ЕО, 

и тези водни тела са определени в лошо химично състояние (р.Маданска; извор на р. 

Върбица до гр.Златоград ). 

 

Таблица № 3-1  Брой повърхностни ВТ  по химично  състояние на територията на 

Смолянска  област 

 

 
ВТ Арда Марица Общо 

Химично  състояние 
Добро 14 18 32 

Лошо 2 0 2 

 общо 

ВТ 16 18 34 

 

2.3.2.Екологично състояние 

2.3.2.1. Подход за определяне на екологичното състояние 

Екологичното състояние на 

повърхностните водни тела се оценява в 

пет класа: много добро, добро, умерено, 

лошо и много лошо, които се изобразяват  

       с показаните в таблицата цветове. 

За оценка на екологичното 

състояние се разглеждат следните 

групи елементи: биологични, 

хидроморфологични и физико-

химични елементи. Водещи за 

определяне на състоянието са 

биологичните елементи.  

 

Таблица № 3-2 Показатели за определяне на екологичното състояние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екологично състояние 

много 

добро 
добро умерено Лошо 

много 

лошо 

ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ  

хидроморфологични 

показатели 

биологични 

показатели 

химични 

показатели 

Хидроморфологични показатели 

хидроложки режим 

морфологични условия 

непрекъснатост на реката 

Биологични показатели 

фитопланктон 

фитобентос 

макрофити 

Дънни безгръбначни 

Риби 

Химични показатели 

общи показатели 

биогенни вещества 

специфични вещества 
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При оценката на екологичното състояние на водните тела е използвана 

разработената през 2010 г. класификационна система, включваща биологични и 

физикохимични елементи за качество. 

От провеждания мониторинг на биологичните елементи са налични данни за 

дънни безгръбначни (за реки), които се оценяват по т.нар. Ирландски биотичен индекс 

(БИ); фитобентос: екологичната оценка се прави основно по стойностите на 

диатомеения индекс за замърсяване-IPS; риби: по Методика за определяне на Базиран 

на Риби Индекс (БРИ). Резултатите от биологичния мониторинг съгласно 

разработената класификационна система се оценят по следния начин: 

 

R3   EQR БИ 

 Нормална скала за БИ 0,8 ÷ 1.0 4 ÷ 5 

1 ÷ 5 0,7 3.5 

R10 скала:1 ÷ 4  0,5 ÷ 0,6 2.5 ÷ 3 

R12, R13 скала:1 ÷ 4.5 0,4 2 

 0,3 ÷ 0,2 1 ÷ 2 

 

R14 Пресъхващи и изворни EQR БИ 

Силно скъсена скала за БИ 1.0 3.5 (4) 

1 ÷ 3,5 0,857 3 

 0,571 ÷ 0,714 2 ÷ 2.5 

 0,429 1.5 

 0,286 1 

 

 
 

За оценка на физико-химичните елементи в класификационната система са 

използвани 10 показатели, стойностите за които се различават в зависимост от речния 

тип: 

 
Планински типове реки ( R3) 

Показатели/ 

състояние Разтворен 

кислород, 

mg/l 

рН 

Ел.п

р. 

µS/c

m 

N-NH4, 

mg/l 

N-NO3, 

mg/l 

N-NO2, 

mg/l 

Общ 

азот, 

mg/l 

P-ortho - 

PO4, mg/l 

P- Общ 

фосфор, 

mg/l 

БПК5 
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Много добро 10,5÷8,00 
÷ 650 

<0,04 <0,2 <0,01 <0,2 <0,01 <0,012 <1 

Добро 8,00÷6,00 
6,5÷ 8,5 750 

0,04÷0,4 0,2÷0,5 0,01÷0,025 0,2÷0,8 0.01÷0.02 0,012÷0,03 1÷2,5 

Умерено 6,00÷5,00 ÷ 1000 0,4÷0,6 0,5÷1 0,025÷0,05 0,8÷2 0.02÷0.04 0,03÷0,06 2,5÷5 

 

 

Пресъхващи реки (R14) 

Показатели/ 
състояние Разтворе

н 
кислород, 
mg/l 

рН 
Ел.пр. 
µS/cm 

N-NH4, 
mg/l**** 

N-NO3, 
mg/l 

N-NO2, 
mg/l** 

Общ 
азот, 
mg/l**** 

P-ortho - 
PO4, 

mg/l*** 

P-Общ 
фосфор, 

mg/l* 
БПК5 

Много добро 8,50÷6,00 ÷ 850 <0,30 <1,00 <0,03 <1,0 <0,05 <0,025 <2 

Добро 
6,00÷5,00 

6,5÷
8,5 

900 
0,30÷0,65 1,00÷2,50 0,03-0,06 1,0÷2,5 0,05-0,06 0,025÷0,075 2÷5 

Умерено 
5,00÷4,00 

÷ 1100 
0,65÷1,30 2,50÷5,00 0,06-0,09 2,5÷5 0,06-0,08 0,075÷0,1 5÷10 

 

Система за екологична оценка на типовете „езера” по физико-химични елементи 

Олиготрофни типове "езера" ( L3, L13) 

Показатели/състояние 

Разтворен 

кислород, 

mg/l 

рН 
Ел.пр. 

µS/cm 

N-NH4, 

mg/l 

N-

NO3, 

mg/l 

N-NO2, 

mg/l 

Общ 

азот, 

mg/l 

P-ortho - 

PO4, mg/l 

P-Общ 

фосфор, 

mg/l 

БПК5 

Прозрачност 

по Секки, m 

Много добро 10,5÷8,00 
÷ 650 

<0,03 <0,2 <0,01 <0,2 0,007÷0,0125 <0,0125 <1 >4 

Добро 8,00÷6,00 
6,5÷ 

8,7 

750 
0,03÷0,08 0,2÷0,5 0,01÷0,025 0,2÷0,8 0.0125÷0.04 0,0125÷0,04 1÷2,5 4÷2 

Умерено 6,00÷5,00 
÷ 1000 

0,08÷0,16 0,5÷1,0 0,025÷0,05 0,8÷2 0.04÷0.06 0,04÷0,06 2,5÷5 2÷1,5 

 

 При оценка на екологично състояние за специфични замърсители са използвани 

стандарти за качество на околната среда (СКОС), предложени в разработената през 

2009-2010г. Тема 3 Определяне на стандарти за качество за химичното състояние на 

повърхностните води и включени в Наредба № Н-4 от 14.09.2012г. за характеризиране 

на повърхностните води, обн., ДВ, бр.22 от 5.03.2013г., в сила от 5.03.2013г. Оценката 

на екологичното състояние за специфични замърсители (органични вещества и тежки 

метали и металоиди) е направена по следните показатели: цинк, мед, хром – 

тривалентен, хром – шествалентен, арсен, феноли и нефтопродукти като стойностите са 

съпоставяни с предложените стандартите за качество на околната среда.  

 

2.3.2.2. Резултати за екологичното състояние 

 

В Таблица № 3-3 са дадени резултатите от оценката на екологичното състояние на 

повърхностните водни тела в Смолянска област по речни басейни. Анализът на 

резултатите показва, че съотношението на телата в добро и лошо състояние през 2012г. 

е 20/14 (59% в добро състояние). Наблюдава се тенденция на запазване на броя на 

водните тела в добро състояние през 2012г. при сравняване с резултатите от 2011г. ( 

58% в добро състояние).  

Таблица № 3-3 Брой водни тела  разпределени по екологично състояние в 

Смолянска област през 2012г. 

 

 
Общо ВТ Марица Арда Общо 

Е к о л о г и н о   с ъ с т о я н и е мн.добро 4 1 5 
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Добро 9 6 15 

Умерено 3 4 7 

Лошо 2 5 7 

мн.лошо 0 0 0 

 ВТ 18 16 34 

 

2.3.3. 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

/ 

ИВ

Т 

Екологично състояние/потенциал Химично 

състояние 

Общо 

състояние 

Биологи

чни 

елементи 

ФХ 

елементи 

Екологично 

състояние/ 

потенциал 

1 BG3MA500R106 Река Сушица   

много 

добро   много добро Добро Добро 

2 BG3MA500R107 Река Белишка   
много 

добро   много добро Добро Добро 

3 BG3MA500R108 

Р. Манастирска и 

река Джурковска  

до Белишка   добро   добро Добро Добро 

4 BG3MA500R109 

Река Крушовска 

за доп. ПБВ на 

гр. Лъки     добро добро Добро Добро 

5 BG3MA500R110 

р. Чепеларска от 

р. Забърдовска до 

вливане на р. 

Юговска и 

р.Орешица   добро добро  добро  Добро Добро 

6 BG3MA500R111 

Приток на р. 

Чепеларска преди 

Нареченски Бани 

*      добро Добро Добро 

7 BG3MA500R113 

Приток на р. 

Чепеларска при с. 

Хвойна*   умерено   умерено Добро 

Лошо 

(умерено) 

8 BG3MA500R114 

Р. Чукуркьойска 

и Забърдовска  добро  добро Добро Добро 

9 BG3MA500R115 

Река Чепеларска 

от град Чепеларе 

до вливане на 

река Забърдовска   лошо 

БПК, NH4, 

NO3, NO2, 

N-общ, 

PO4, P-общ лошо Добро Лошо 

10 BG3MA500R116 

Река Чепеларска 

от извори до град 

Чепеларе заедно 

с ляв приток 

Ситковска   

много 

добро   много добро Добро Добро 



 25 

11 BG3MA500R127 

р. Тъмръшка  до 

село Храбрино и 

притоци- р. 

Дормушевска и 

Пепелаша   

много 

добро 

pH, разт.Fe, 

Амониев 

йон, 

микробиоло

гия умерено Добро 

Лошо 

(умерено) 

12 BG3MA600L133 яз. Въча да 

много 

добро  NH4 умерено Добро 

Лошо 

(умерено) 

13 BG3MA600R131 

Река Въча от 

язовир Кричим 

до гр.Кричим да добро   добро Добро Добро 

14 BG3MA600R134 

Река Въча и 

притоци от река 

Широколъшка до 

яз.Въча да умерено 

PO4,P-общ, 

N-общ лошо Добро Лошо 

15 BG3MA600R135 Pека Лесковска *       добро Добро Добро 

16 BG3MA600R136 

Река Девинска от 

язовир Тошков 

чарк до устие и 

притоци: ляв- 

Бабинска   

много 

добро   много добро  Добро Добро 

17 BG3MA600R141 

Р. Широколъшка 

с всички нейни 

притоци   
много 

добро  добро добро  Добро Добро 

18 BG3MA600R142 

Р. Въча  и 

притоци от 

извори до вл. на 

Широколъшка   добро  добро добро  Добро Добро 

19 BG3AR900R036 

р. Арда и 

притоци от 

извора до 

гр.Рудозем - ПБВ   умерено 

PO4, Робщ, 

Амон. йон, 

микробиоло

гия умерено Добро 

Лошо 

(умерено) 

20 BG3AR900R035 

р. Арда от гр. 

Рудозем до 

вливане на р. 

Черна   умерено    умерено  Добро 

Лошо 

(умерено) 

21 BG3AR900R034 р.Маданска   умерено 

PO4, Mn, 

Zn лошо 

Pb, Cd  

Лошо Лошо 

22 BG3AR800R033 

Извор на Черна 

река до 

гр.Смолян   умерено   умерено Добро 

Лошо 

(умерено) 

23 BG3AR800R031 

р.Бяла и нейните 

притоци-ПБВ   добро  добро Добро Добро 

24 BG3AR800R030 

Черна река от 

гр.Смолян до 

устие   умерено 

БПК , NO2, 

NO3,        

N-общ, 

PO4, P-общ,  лошо Добро Лошо 

25 BG3AR800L032 

Смолянски 

езера*    умерено добро умерено Добро 

Лошо 

(умерено) 

26 BG3AR700R029 

Малка Арда - 

ПБВ   умерено 

PO4, P-общ, 

Амониев 

йон,  лошо Добро Лошо 

27 BG3AR700R028 

р. Арда между 

вливане на Черна 

река до 

яз.Кърджали и р. 

Ардинска   умерено 

БПК, NO3, 

NO2, PO4, 

P-общ,     

N-общ лошо Добро Лошо 

28 BG3AR700R027 Давидковска река   добро  добро добро Добро Добро 
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29 BG3AR600R026 

Извор на река 

Боровица до яз. 

Боровица *      много добро Добро Добро 

30 BG3AR400R017 

Извор на р. 

Върбица до 

гр.Златоград   умерено 

Електропро

водимост, 

неразтворен

и вещества, 

Mn, Cu, Zn лошо 

Cd, Pb  

Лошо Лошо 

31 BG3AR400R016 

р. Неделинска 

(Узундере) - ляв 

приток на р. 

Върбица   добро   добро Добро Добро 

32 BG3AR400R074 

р. Върбица и 

притоците от гр. 

Златоград до 

устие  добро  добро  добро  Добро Добро 

33 BG3AR400L018 

яз. Горубсо 

Златоград* да добро 

много 

добро добро  Добро Добро 

34 BG3AR400L015 яз. Бенковски * да добро 

много 

добро добро 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 

За по-добра експертна биологична и екологична оценка през 2012г. бе определено 

състоянието на биологичните елементи за качесто фитобентос и риби в определени 

мониторингови пунктове на водите. 

Резултатите от изпитването на фитобентос показаха добро състояние в пунктовете 

на р.Въча, р.Арда, р.Малка Арда и р.Върбица. 

 

Код на монит. пункт Река Пункт 
2012 

фитобентос 

Код на водно тяло 

(ВТ) 

BG3MA00065MS0750 Въча 
гр.Девин - въжения 

мост 
добро BG3MA600R134 

BG3AR00993MS0410 Арда с.Могилица добро BG3AR900R036 

BG3AR00951MS0385 Арда преди гр.Рудозем добро BG3AR900R036 

BG3AR00773MS0270 Арда с.Вехтино добро BG3AR700R028 

BG3AR00761MS0263 
Малка 

Арда 
с.Баните добро BG3AR700R029 

BG3AR00471MS0130 Върбица мост с.Крилатица добро BG3AR400R074 

Сравнявайки резултатите от биологичния мониторинг за различните елементи за 

качество се наблюдават известни разлики в оценките за екологично състояние като е 

приложен подхода в РДВ “one out – all out” за определяне на общото състояние по най-

лошите установени  резултати. 

 

Участъци с лошо състояние на водните тела: 
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Басейн на р.Марица: 

 

- Река Чепеларска от гр.Чепеларе до вливане на р. Забърдовска – лошото 

екологично състояние се дължи на заустване на  непречистени  битови отпадъчни води 

от гр.Чепеларе и други  населени места в река Чепеларска. При сравняване на 

резултатите от проведения биологичен и физико-химичен мониторинг през 2012г. с 

данните от 2011г., не се наблюдава подобряване на състоянието на водното тяло. 

Изместващи параметри са: БПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, азот общ, 

фосфати и фосфор общ. Причина за това състояние е неизградена ПСОВ на 

гр.Чепеларе.   

В Плана за управление на речните басейни 2010-2015г. за това водно тяло е 

предвидена мярка за доизграждане на канализационна мрежа 2000-10000еж и 

изграждане на ПСОВ 2000-10000е ж. За изпълнението на тази мярка Община Чепеларе 

има разработен проект, който предстои да бъде доработен и внесен за финансиране.  

Река Въча и притоци от р.Широколъшка до яз. Въча – след пускането в 

експлоатация на яз. Цанков камък границата на водното тяло е до опашката на язовира 

при гр.Девин. В пункта р.Въча след гр.Девин се констатира отклонение от нормите за 

добро състояние по следните показатели: неразтворени вещества, азот нитратен, 

фосфор общ. При извършените анализи за приоритетни вещества не се констатира 

превишаване на стандартите за качество на околната среда по показател никел, което 

определя и доброто химично състояние 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 е 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. Пречиствателната станция на Мадан е в експлоатация от 2008г. и според 

общината няма проблем, поради който да бъде реконструирана. 

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”), която е в процес на изпълнение; 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 в 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 
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през 2012г. резултатите показват превишаване на стандартите за качество на околната 

среда (СКОС) по показател цинк, въведени с Наредба № Н-4 от 14.09.2012г. за 

характеризиране на повърхностните води. През 2012г. в пункта река Черна, гр.Смолян 

след ГПСОВ не са констатирани превишавания на СКОС по олово и никел, което 

определя 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. За изпълнението на 

тази мярка община Смолян има одобрен проект за реконструкция на ПСОВ за третично 

пречистване и отстраняване на фосфор. 

р. Арда между вливане на Черна река до яз. Кърджали и р. Ардинска- това водно 

тяло е в 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, Мадан и Рудозем.  

За общ. Рудозем в ПУРБ е предвидена мярка за добро функциониране на 

съществуваща ПСОВ на гр.Рудозем, за чиято модернизация има входиран проект за 

одобрение. 

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. За с.Бял 

извор в ПУРБ е предвидена мярка доизграждане на канализация и осигуряване на 

подходящо пречистване на н.м. под 2000еж. 

Извор на р.Върбица до гр.Златоград – този участък е в 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 2012г. показва превишаване на 

стандартите за качество на околната среда по показатели манган, цинк, кадмий, олово и 

никел 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.  

 

2.3.4. Състояние на питейните води  

 

2.3.4.1. Подход при оценката на повърхностните питейни водни тела. 

Оценката на състоянието на повърхностните питейни водни тела е извършена в 

зависимост от категорията на водоизточниците в тях. Категорията на водоизточниците 

се определя на базата на резултатите от извършвания мониторинг и нормите в 

Приложение 1 на Наредба № 12 от 2002 г. за оценка на качеството на повърхностните 

води за питейно-битови цели. Съгласно тази наредба водоизточниците се класифицират 

в три категории в зависимост от качеството на водите – А1, А2, А3, като А1 е за най-

доброто качество.  

 

2.3.4.2. Резултати от определяне на състоянието на повърхностните водни тела 

На територията на Смолянска област се намират 26 водохващания за питейно-

битово водоснабдяване от повърхностни води, разположени в 7 питейни водни тела.  

 

Карта № 3-1 Водохващания за питейно-битово водоснабдяване на територията на 

Смолянска област 
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В Таблица № 4-5 са представени резултатите от определяне категорията на 

водоизточниците и състоянието на повърхностните питейни водни тела по данни от 

мониторинга проведен през 2012г. Състоянието на 9 питейни водни тела (26 

водоизточника) се определят като добро (категория А1 и А2). 

Таблица № 3-5 Състояние на повърхностните питейни  водни тела на територията 

на Смолянска област 

 

№ 
Код на водното 

тяло 

Име на водното 

тяло 
 Водоизточник 

Категория 

водоизточник 

Състояние 

водно тяло 

1 BG3AR900R036 

р. Арда и 

притоци от 

извора до 

гр.Рудозем - 

ПБВ 

1 р.Искрец А2 

А2 

2 р.Голяма А2 

3 р.Конска - ляв 

ръкав 
А2 

4 р.Конска - десен 

ръкав 
А2 

5 р.Катранска 

рампа 
А1 

6 р.Елховска А1 

7 р.Калето 

/Елезово/ 
А2 

2 

BG3AR800R033 Извор на Черна 

река до 

гр.Смолян 

8 

р.Острец дере 

  

3 BG3AR700R029 
Малка Арда - 

ПБВ 

9 р.Сантиево А2 
А2 10 р.Долчини A1 

4 BG3AR700R027 Давидковска 
11 р.Чифлика - ляв 

ръкав 
А2 А2 
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река 12 р.Чифлика - 

десен ръкав 
А2 

5 BG3AR400L018 

яз. "Горубсо" 

("Златоград", 

"Аламовци") - 

ПБВ 

13 
яз. "Горубсо" 

 
  

6 BG3MA600R142 

р.Въча и 

притоци от 

извори до вл. на 

Широколъшка 

14 
р. Добролайски 

соват 
А2 

А2 
15 р. Аджеларска А2 

16 р.Мечо селище А2 

17 р. Голяма, с. 

Мугла 
А1 

7 BG3MA600R141 

р.Широколъшка 

с всички нейни 

притоци 

18 
р. Козяташко 

дере 
А1 

А2 

19 р. Солитско дере А2 

20 
р.Стикълско 

дере № 1 
А2 

21 
р.Стикълско 

дере № 2 
А2 

22 р.Туралско дере А2 

23 р.Зорлийско дере А2 

24 
р.Азмачовско 

дере 
А2 

8 BG3MA500R109 

р.Крушовска за 

доп. ПБВ на гр. 

Лъки 

25 р.Крушовска А1 А1 

 

Б. Характеристика на подземните води  

2.4. Мрежа за мониторинг на химичното състоние на подземните води. 

В района на РИОСВ-Смолян са разположени 8 подземни водни тела: 

BG3G0000PgN020 - Пукнатинни води -  Пещера-Доспат 

BG3G0000Pg3021 - Пукнатинни води - Смолян 

BG3G00000Pg022 - Пукнатинни води - Рудозем 

BG3G00000Pt039 - Карстови води - Настан - Триградски басейн 

BG3G00000Pt040 - Карстови води - Ермореченски басейн 

BG3G00000Pt042 - Карстови води - Ардино - Неделински басейн 

BG3G00000Pt043 - Карстови води - Смолянски масив 

BG3G00000Pt046 - Пукнатинни води - Централно Родопски комплекс 

 

Националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води в 

района на РИОСВ-Смолян през 2012 година обхваща  8 хидрогеоложки пунктa : 

1. BG3G00000PgMP078 - Извор "Бралото", кв. Райково, гр. Смолян, общ. Смолян, 

(Контролен мониторинг) 

2. BG3G000А+PtMP099 - Извор - НИМХ № 39а, с. Беден, общ. Девин (Контролен 

мониторинг) 

3. BG3G00000PtMP100 - Извор - НИМХ № 336, с. Мугла, общ. Смолян (Контролен 

мониторинг) 

4. BG3G000A+PtMP101 - Извор "Главата", с. Ерма река, общ. Златоград  (Контролен 

мониторинг) 
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5. BG3G000A+PtMP104 - Извор "Мързян-1, 3", гр. Неделино, общ. Неделино 

(Контролен мониторинг) 

6. BG3G000A+PtMP105 - Извор "Свети Иван", гр. Смолян, общ. Смолян (Контролен 

мониторинг) 

7. BG3G00000PtMP077 - Извор "Свети дух", гр. Чепеларе, общ. Чепеларе (Контролен 

мониторинг)  

8. BG3G00000PtMP081 - Извор "Серафимовско дере", гр. Рудозем, общ. Рудозем 

(Контролен мониторинг) 

 

Карта: Мониторинг на химичното състояние на подземните води в района на РИОСВ-

Смолян – 2012 год. 

 

 

2.5. 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). 
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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 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., изм. и доп. ДВ, бр.15 от 21.02.2012 год.) за 

проучване, ползване и опазване на подземните води.  

Оценка на химическото състояние на отделен мониторингов пункт и генерална оценка 

на химическото състояние на отделно ПВТ като цяло се извърши по методика 

разработена в обществена поръчка с предмет “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: Оценка на химическото състояние  на подземни води в района на РИОСВ – 

Смолян – 2012 год. 

№
 п

о 
ре

д
 

Код ПВТ  Име ПВТ 

Оценка на химическото състояние  на подземни води - 2012 год. 

База - националната мрежа за мониторинг на 
химичното състояние на подземните води  

База - собствен мониторинг на химичното състояние 
на подземните води  

Параметри с 
концентрации на 

РС над ПС 

Параметри с 
концентрации на 
РС над Стандарт  

Състояние 
Параметри с 

концентрации над 
ПС 

Параметри с 
концентрации 
над Стандарт  

Състояние 

1 BG3G0000PgN020 
Пукнатинни води -  

Пещера-Доспат 
    

Липсва 
мониторинг 

  рН = 6,08 лошо 

2 BG3G0000Pg3021 
Пукнатинни води - 

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

3 BG3G00000Pg022 
Пукнатинни води - 

Рудозем 
    

Липсва 
мониторинг 

    
Липсва 

мониторинг 

4 BG3G00000Pt039 
Карстови води - Настан 

- Триградски басейн 
н.з. н.з. добро н.з. н.з. добро 

5 BG3G00000Pt040 
Карстови води - 

Ермореченски басейн 
н.з н.з добро     

Липсва 
мониторинг 

6 BG3G00000Pt042 
Карстови води - Ардино 

- Неделински басейн 
н.з. н.з. добро     

Липсва 
мониторинг 

7 BG3G00000Pt043 
Карстови води - 

Смолянски масив 
н.з. н.з. добро н.з. н.з. добро 

8 BG3G00000Pt046 
Пукнатинни води - 

Централно Родопски 
комплекс 

н.з. н.з. добро 
Нитрати - 42,9 mg/l 

Манган - 0,0495 mg/l 
рН = 6,02 лошо 
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2.6. Характеристика на подземните водните тела. 

 

2.6.1. Подземно водно тяло BG3G0000PgN020 /Пукнатинни води -  Пещера-Доспат/ 

 

ПВТ е разположено в югозападната част на Източнобеломорски басейн. ПВТ има площ 

от  748 км². Водоносния хоризонт е изграден от риолити, игнимбрити, туфи, 

лавобрекчи, брекчоконгломерати, пясъчници, варовици, а покриващите ПВТ пластове в 

зоната на подхранване - на места конгломерати, пясъци, глини. Средна дебелина на 

ПВТ - 800 – max  м. Подхранване на ПВТ – от инфилтриращите се валежи. Среден 

модул на подзем. отток  -  1,5 л/сек/км².   

Това ПВТ няма мониторингови пунктове от националната мрежа за мониторинг на 

химичното състояние на подземните води за наблюдение в района на РИОСВ-Смолян. 

 

2.6.2. 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 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", кв. Райково) не се фиксира 

завишение на наблюдаваните показатели спрямо ПС.  

Подземно водно тяло BG3G0000Pg3021 е в добро химично състояние. 

 

2.6.3. 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. 

 

2.6.4. 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 
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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. 

 

2.6.5. 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 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. 

 

2.6.6. 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. 

 

2.6.7. 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.   
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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. 

 

2.6.8. 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  в мониторингови пунктове при 

гр. Чепеларе (Извор "Свети дух") и при гр. Рудозем (Извор "Серафимовско дере") не се 

фиксира завишение на наблюдаваните показатели спрямо ПС.  

В района на РИОСВ-Смолян подземно водно тяло BG3G00000Pt046 е в добро химично 

състояние. 

 

2.7. Собствен мониторинг на подземни води. 

През 2012 год. на територията на РИОСВ-Смолян са получени данни от 21 пункта за 

собствен мониторинг на химичното състояние на подземните води. 

 

Подземно водно тяло 
№ 

Брой 
мониторингови 

пунктове - 
собствен 

мониторинг 

Населено място 
Съдържания над 
прагова стойност 

Съдържания над 
стандарт 

Отклонения на 
микробиологични 

показатели в 
зони за защита 

на водите 

Състояние 

BG3G0000PgN020 
1 1. с. Борино н.з. н.з.   ● 

1 2. гр. Доспат   рН = 6,08   ● 

BG3G0000Pg3021 
1 1. с. Левочево н.з. н.з.   ● 

4 2. гр. Смолян н.з. н.з.   ● 

BG3G00000Pt039 1 1. гр. Девин  н.з. н.з.   ● 

BG3G00000Pt043 1 1. с. Бориково н.з. н.з.   ● 

BG3G00000Pt046 

2 1. с. Буково н.з. н.з.   ● 

1 2. с. Върбина Нитрати - 42,9 mg/l     ● 

1 3. с. Елховец н.з. н.з.   ● 

1 4. с. Кутела  н.з. н.з.   ● 

1 5. с. Манастир   рН = 6,02   ● 

1 6. с. Митовска н.з. н.з.   ● 

1 7. с. Пловдивци н.з. н.з.   ● 

1 8. с. Равнища н.з. н.з.   ● 

1 9. гр. Рудозем н.з. н.з.   ● 

1 10. гр. Чепеларе 
Манган - 0,0495 

mg/l 
    ● 

1 11. с. Чуреково н.з. н.з.   ● 
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На долу представената карта  с червени точки са населените места, при които се 

фиксират съдържания над прагова стойност и над стандарт в мониторингови пунктове, 

а със зелени точки – тези населените места, при които няма завишения на прагова 

стойност и стандарт на наблюдаваните показатели в мониторингови пунктове. 

 
2.8. Състояние на хидротехническите съоръжения /диги, язовирни стени/ 

Във връзка с получено писмо № КПД-04-106/03.05.2012г. и Заповед № РД-

336/24.04.2012г. на Министъра на околната среда и водите с утвърдени указания за 

изготвяне на регионален доклад за състоянието на околната среда, Ви уведомяваме, че  

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 въртрешните 

работи два пъти годишно. 

На територията на област Смолян има потенциално опасни обекти, както следва: 

 Язовир „Горубсо Златоград“ –частна собственост; 

 Микроязовир „Застава“-общинска собственост; 

 Микроязовир „Барутин“-частна собственост и общинска собственост; 

 Микроязовир „Хайдушки поляни“ –частна собственост; 

 Микроязовир „Лагера“-общинска собственост; 

 Микроязовир Снежанка“ –частна собственост; 

 Микроязовир „Горово“ –частна собственост; 

 Микроязовир „Кирянов гьол“ –общинска собственост; 

 ХХ“Ерма река“-частна собственост; 

 ХХ“Рудозем 2“-частна собственост. 
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ІІ.3. ЗЕМИ И ПОЧВИ 

 

1. Обобщена информация за територията на РИОСВ - Смолян,  
 

Баланс по видове територии по предназначение за 2012 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 2012 

година от които са взети проби са пункт 165 – с.Триград, пункт 166 – с.Настан, пункт 

167 – с.Михалково, пункт 181 – с.Киселчово, пункт 182 – с.Кукувица, пункт 183 – 

с.Студенец, пункт 197 – с.Чокманово, пункт 198 – с.Момчиловци, пункт 199 – 

с.Дряново, пункт 213 – с.Враници. 

Почвени пунктове от национална система за почвен мониторинг ΙΙ-ро ниво за 2012 

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.  

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, арсен. 

 

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/населено 

място 

 

Дейност/  Площ 

(дка) 

Рекултивация    забележка 

 Техн. Биол.  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1  Обект „ХХ” Лъки” Рекултивация на - - - Приключена е 
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1, земл. на гр.Лъки ХХ 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 2012г. 

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 2012г.   

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 2012г.  

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 десет обекта, съхраняващи забранени за 

употреба и с изтекъл срок на годност продукти за растителна защита (ПРЗ). Същите са 

класифицирани с код 20 01 19. Общото състояние на складовете е добро-имат телена 

ограда, охраняват се  и района около тях се поддържа чист. Обектите и количествата, 

пестициди които се съхраняват в тях са както следва: 

1. Складове за съхранение на негодни за употреба пестициди: 

- м. „Герзовица”, общ. Смолян –33 650 кг. твърди и 3 370.400 кг. течни пестициди; 

- с. Търън, общ. Смолян – 8 600 кг. твърди и 400 кг. течни пестициди; 

- с. Орехово, общ. Чепеларе – 17 000 кг. твърди и 1 000 кг. течни пестициди; 

- с. Давидково, общ. Баните - 12 000 кг. твърди и 400 кг. течни пестициди; 

- с. Вълкосел, общ. Сатовча - съхраняват се 70 броя чували с пестициди с общо 

количество около 2 000 кг. твърди пестициди; 

2. Площадки с ББ-кубове: 

- с. Бърчево, общ. Рудозем - 9 броя ББ- кубове – 17 500 кг. (250 л.); 

- гр. Девин – общ. Девин - 8 броя ББ - кубове – 10 000 кг. (1 500 л.); 

- с. Чубрика, общ. Ардино - 16 броя ББ-кубове 28 300 кг. (3510 л.). Същите са 

разположени в три редици, покрити с битумна хидроизолационна хартия с посипка. 

Площадката е оградена, има поставени табели за опасност.  

- с. Слащен, общ. Сатовча - 4 броя ББ- кубове и с. Сатовча, общ. Сатовча - 5 броя 

ББ-кубове. Общото количество на пестицидите от 9-те броя ББ-Кубове е 50 000 кг. 

На площадката за съхранение на ББ-кубове в депото на Община Рудозем се 

констатира теч на един от кубовете. На основание предписание, дадено от нас фирмата-

производител на ББ-кубовете отстрани допуснатия теч. 

През 2012г. отново беше констатиран опит за влизане в склад за съхранение на 

негодни за употреба пестициди в м. „Герзовица”, землище на гр. Смолян.  При опита е 

разбита само вратата на оградата и част от самата  ограда. Нарушителите не са успели 
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да отворят помещението с пестицидите. По дадено предписание Община Смолян 

отстрани щетите. 

 

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 2012 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 2011 г., резултатите за същите за 2012 

г. са с близки стойности, което показва, че няма промяна на цялостната картина от предходната 

година до момента на пробонабирането. 

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 2012г. се наблюдава замърсяване на почвената повърхност преди всичко 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: 
№ ОБЩИНА брой замърсени площи замърсена площ 

/дка/ 

1. Смолян 11 0.105 

2. Лъки 2 0.025 

3. Доспат 19 0.335 

4. Рудозем 19 0.5 

5. Борино 9 0.230 

6. Баните 7 0.07 

7. Златоград 4 0.07 

8. Девин 42 0.597 

9. Мадан 17 0.262 

10. Неделино 6 1.150 

11. Чепеларе 22 3.558 

12. Ардино 78 1272 

13. Сатовча 13 0.45 

 О Б Щ О 249 8.624 

 

През 2012г. продължи работата по контрола за недопускане образуването на 

нерегламентирани сметища. Независимо, че има организирано сметосъбиране и 
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сметоизвозване на всички население места (обхванато население 99.6%)все още част от 

населението продължава да изхвърля отпадъци по скатовете към пътищата, деретата и 

реките.  

 

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:  

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 

В териториалния обхват на Регионалната инспекция по околна среда и води-

Смолян попадат шестдесет защитени територии. 

В Приложение е представена 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 129.176 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 Държавна 1031.948 Доспат Не 
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местност публична 

Стопанисвана 

отобщината 

Общинска 

публична 

12. "Казаните" Резерват Държавата-МОСВ 155.391 Девин Да 

13. "Шабаница" 
Поддържан 

резерват 
Държавата-МОСВ 22.084 Девин Да 

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 33.560 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 
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32. "Ливадите" 
Защитена 

местност 

Частна 

Стопанисвана 

от общината 

1.001 Смолян Не 

33. "Рожен" 
Защитена 

местност 

Кооперативна 

Частна 
110.509 Смолян Не 

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 Държавата-МОСВ 34.399 Сатовча Да 
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резерват 

54. „Манастирището” 
Защитена 

местност 

Държавна 

публична 
71.000 Сатовча Не 

55. 
"Средните 

ливади" 

 

Защитена 

местност 

Държавна 

публична 

Стопанисвана 

от общината 

Съсобственост 

70.869 Чепеларе Не 

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: 
5817.150   

 

През 2012 година завърши актуализацията на заповедите за обявяване на 

резервати ”Сосковчето”, ” ”Кастраклий” и на поддържани резервати ”Шабаница”, 

”Момчиловски дол”, ”Амзово”. За резерват ”Сосковчето” и поддържан резерват 

”Амзово” се издадоха и нови актове за държавна собственост. 

За 2012 г. в 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. 

 

2. Биоразнообразие 

През 2012 година в РИОСВ – Смолян са регистрирани две фирми осъществяващи 

дейности по изкупуване и реализиране на билки от лечебни растения: РКС – Смолян и 

ЕТ „Иси – Кар Исмет Чорбаджиев“.  

На основание Заповед № РД – 89 /01.02.2012 г. на МОСВ и Заповед № РД – 08-

03/01.03.2012 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. 

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 хвойна, Плод офика, Цвят бъз с къса дръжка, Цвят липа 

официналис, Лист бреза, Жълт кантарион, Мащерка и др. Количествата събрани билки 

са сравнително малко, което не се нарушени популации, а най-вероятно  на слаб 

интерес от страна на хората. 

През 2012 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/ в района на Смолянски езера;   

 Мъх  /Baxbaumia viridis/ в района на Смолянски езера; 
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 Родопски крем /Lilium rhodopaeum/ в резерват „Сосковчето“, ЗМ „Ливадите“ с. 

Сивино, ЗМ „Куцинско блато“ с. Проглед  и в района на с. Стойките. 

Популациите са сравнително стабилни, като единствено може да се отчете 

намаление при алпийския тритон и мъха, което най вероятно се дължи на 

засушаванията в района на Смолянски езера. 

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. 

Количеството на щетите от кафява мечка върху селскостопанско имущество през 

2012 година се запазва спрямо предходната 2011 г. През 2012 г. са раздадени още 90 бр. 

електрически огради за превенция на набези на мечки. Остават случаите, когато щетата 

е нанесена по време на паша на домашния добитък. При всички случаи, за които има 

подадени жалби за нанесени щети от хищници са проведени комисии. За доказани щети 

от мечки стопаните са напълно обезщетени. Продължи работа на екипа за спешни 

случай и проблеми, свързани с кафявата мечка, които се отзова на  жалби и сигнали. Не 

се констатираха сериозни инциденти свързани с мечката. 

През годината започна изпълнението на два проекта по Оперативна програма 

„Околна среда“.  Целта на единия е да се намали проблема „човек-мечка“ до социално 

допустими стойности и да бъде опазена популацията на кафява мечка. Това ще бъде 

постигнато главно чрез превенция – осигуряване на естествена хранителна база за 

мечката далеч от населените места и обезопасяване на стопанствата с електропастири. 

Втория проект е свързан с изпълнение на дейности предвидени в плановете за 

управление на резервати и поддържани резервати. Основните дейности  са 

популяризиране на защитените територии, осигуряване на достъп и информация за 

характерния им ландшафт и биоразнообразие, противопожарни мерки и др. През 

отчетния период бяха организирани две почиствания заедно с ученици в защитени 

територии. 

Бяха издадени  шест броя разрешителни за отстрел на 7 екземпляра проблемни 

кафяви мечки в ТП „ДЛС – Кормисош“,  ТП „ДЛС – Извора“,  ТП „ДГС – Хвойна“, ТП 

“ДГС – Смолян“, ТП „ДГС – Славейно“ и ТП „ДГС – Широка лъка“.   Отстреляха се 

три екземпляра, два в ТП „ДЛС – Кормисош“ и един в ТП „ДГС – Хвойна“ по линията 

на организирания ловен туризъм.  

Издадени са четири броя разрешителни за отстрел на диви кози на ДЛС – Извора, 

ДЛС – Кормисош, СЛР „Ловно - рибарско дружество“, гр. Девин и СЛР „Чернатица“, с. 

Хвойна. Отстреляни са 25 диви кози. 

За 2012 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. 

 

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 

През м. Юли 2012г. се прие нов Закон за управление на отпадъците,  който 

включва някои основни промени.  
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1.Формулиране на ясни задължения за кметовете на общини за управление на 

битовите отпадъци на територията на съответната община и създаване на законови 

механизми за изпълнение на поставените нови ангажименти като: 

- разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко 

за следните отпадъчни материали -хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, битови 

биоразградими отпадъци;  

- осигуряване на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани 

отпадъци от домакинствата - опасни отпадъци, едрогабаритни отпадъци, отпадъци от 

черни и цветни метали (ОЧЦМ) и други във всички населени места с население, по-

голямо от 10 000 жители и при необходимост в други населени места; 

За практическото изпълнение на тези изисквания от общините е определен 

период от две години. За стимулиране на общините при постигане на целите за 

рециклиране на битовите отпадъци и намаляване на количествата депонирани 

биоразградими отпадъци, отчисленията за депониране се намаляват с 50 % за всяка от 

целите, независимо една от друга. 

2.Важен акцент е и подобряването и оптимизирането на работата на 

организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци и въведените 

системи за разделно събиране и оползотворяване, които се финансират на основата на 

принципа „отговорност на производителя“, включително на лицата, които изпълняват 

индивидуално целите за рециклиране на продуктите, които пускат на пазара.  

3.Въвеждат се публични регистри за лицата, които пускат на пазара масово 

разпространени отпадъци, площадките за дейности с ОЧЦМ, НУБА, ИУЕЕО и 

ИУМПС; издадените разрешителни и регистрационни документи.  

4.Облекчаване на процедурите по издаване на разрешения и регистрационни 

документи за дейности с отпадъци, което дава възможност за намаляване на 

административното натоварване на бизнеса 

В обхвата на инспекцията попадат 13 общини – Ардино, Баните, Борино, Девин, 

Доспат, Златоград, Лъки, Мадан, Неделино, Рудозем, Сатовча, Смолян и Чепеларе. 

Всички общини имат Програми за управление на отпадъците, които включват основни 

мерки за - закриване на общинските депа, депониране на отпадъците на регионалните 

депа, системи за събиране на МРО, намаляване на биоразградимите отпадъци и др. 

ангажименти произтичащи от ЗУО и НПУДО. Приетите от общинските съвети 

Програми за управление на отпадъците и  Наредбите, с които се определят условията и 

реда за управление на отпадъците, предстоят да бъдат актуализирани или приети нови в 

срок до две години от излизане на новия закон. 

Във връзка с нормативните промени през 2012г. РИОСВ-Смолян изпрати писма 

до общините с населени места  над 5 000 жители, с които да информират всички 

ползватели на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради 

за задълженията им  съгласно Закона за управление на отпадъците в сила 01.01.2013г., 

относно разделно събиране на отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаси и 

метали. 
Управлението на отпадъците се осъществява на регионален принцип. Образувани 

са две регионални сдружения с регионални депа - Смолян и Мадан. Сдруженията са на 

общините: Мадан, Златоград и Неделино с регионално депо за неопасни отпадъци-

Мадан и Смолян, Чепеларе и Баните с регионално депо за неопасни отпадъци-Смолян. 

Общините Доспат, Девин, Сатовча и Борино имат договор за сдружаване и ползват 

регионално депо-с.Барутин. Отчисленията по чл.71а (нов закон чл.60) и чл.71е (нов 

закон чл.64) се внасят по сметка на РИОСВ-Смолян. Всички отчисления за 2012 г. са 

внесени, не се дължат лихви за закъснели плащания. Внесените средства за 2012 г. са: 

- регионално депо Смолян – 328849.86 лв; 
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- регионално депо Мадан – 61789.79 лв; 

- регионално депо Доспат – 103833.12 лв; 

- депо Рудозем – 26215.59 лв. 

Община Ардино е към регионално депо Кърджали, а община Лъки към 

регионално депо Асеновград. 

 Всички общински депа, които не отговарят на нормативните изисквания са 

затворени, като през 2012 г. се ликвидира депото на община Доспат, като на 

площадката се изгради инсталация за производство на електроенергия от биомаса. През 

2012 г. започна строителството по ликвидацията на общинско депо на община Баните. 

В края на годината комисия прие техническата рекултивация на депото.  

През 2012г. се изгради Претоварна станция за битови отпадъци на Община 

Ардино в с.Светулка, като подобект към Регионално депо - гр.Кърджали.  

На територията на РИОСВ-Смолян няма лица, които да изпълняват задълженията 

си индивидуално, което значи да събира разделно и оползотворява пуснатите от него 

масово разпространени отпадъци. Съответно няма и разработени програми от такива 

лица за разделно събиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци.  

Във връзка с изискванията на ЗУО,  общините изготвят програми за управление 

на дейностите по отпадъци, в т.ч. и за разделно събиране на отпадъци. През 2012г.  за 

изпълнение на тези програми в 7 от 13-те общини  на територията на РИОСВ-Смолян се 

извършва разделно събиране на отпадъци от опаковки, което се изпълнява от 

организации по оползотворяване. Община Лъки има сключен договор с  

„Екобулпак”АД. „Екопак България”АД  има сключени договори с общините Смолян, 

Златоград,  Девин, Доспат, Борино и Рудозем, като обслужването на съдовете  се 

извършва от  фирма подизпълнител на „Екопак България”АД, а именно от „Еко-Хидро 

90” ООД.  През текущата година са прекратени договорите на общините Баните, Мадан 

и Неделино, поради неефективност на системата за разделно събиране.  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 45 030 

жители са обхванати в системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, което 

се явява 29.69 % от общия брой на населението.   

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/ 

2011г. 2012г. 2011г. 2012г. 2011г. 2012г. 2011г. 2012г. 

1. Смолян 5.405 5.869 7.889 6.945 11.060 9.711 24.354 22.525 

2. Лъки 2.819 1.947 2.148 2.415 4.162 2.297 9.129 6.659 

3. Доспат 29.395 22.394 11.382 2.420 4.553 1.942 45.33 26.756 

4. Рудозем 1.849 0.410 2.206 0.927 2.844  6.899 1.337 

5. Борино 15.734 13.159 6.075 1.590 2.579 1.355 24.388 16.104 
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6. Баните 0.86 0.110 0.891 0.279 0.925 0.990 2.676 1.379 

7. Златоград 4.945 2.575 2.609 2.319 6.138 3.059 13.692 7.953 

8. Девин 61.754 43.117 13.297 5.702 18.076 3.402 93.127 52.221 

9. Мадан 0.354  0.349  0.15  0.853  

10. Неделино 0.08  0.04  0.07  0.19  

11. Чепеларе         

12. Ардино         

13. Сатовча         

 общо: 123.195 89.581 46.886 22.597 50.557 22.756 220.64 134.934 

 

С приемането на новия  Закон за управление на отпадъците се въведоха нови 

изисквания относно дейностите с отпадъци от черни и цветни метали, според които   

лицата притежаващи лиценз за извършване на търговска дейност с ОЧЦМ, трябва да 

подадат в срок до 6 месеца от влизането в сила на закона заявление за получаване на 

разрешение от ЗУО. Към заявлението, лицата извършващи дейности с ОЧЦМ, 

представят банкова гаранция в размер 25 000 лв. и допълнително по 5000 лв. за всяка 

площадка, на която се предвижда да бъде извършвана дейността.  

Банковата гаранция е безусловна, неотменяема и се издава в полза на 

Министерството на околната среда и водите, като същата се усвоява при:  

1. отнемане на разрешението - в пълен размер;  

2. наложена имуществена санкция с влязло в сила наказателно постановление, 

която не е заплатена доброволно - до размера на вземането;  

3. установено по съответния ред нарушение при предаване на отпадъци в 

несъответствие с изискванията на закона, и/или заличаване на площадката се усвоява от 

МОСВ до размера на банковата гаранция, предоставена за съответната площадка. 

 

2. Битови отпадъци  

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 151 065 човека, което представлява 

99,60 % от общия брой на населението на територията на РИОСВ-Смолян. Този 

процент е постигнат благодарение на безлихвените кредити отпуснати от ПУДООС на 

общините за закупуване на съдове и техника. С тази цел през 2012 година бяха усвоени 

кредити от общините Рудозем и Баните.  

Състоянието на организацията по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите 

отпадъци 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 41 452 41 427 99.94 

2. Лъки 2 902 2 898 99.86 

3. Доспат 9 116 9 116 100 

4. Рудозем 10 069 10 039 99.7 

5. Борино 3 641 3 641 100 

6. Баните 4 923 4 795 97.40 

7. Златоград 12 321 12 303 99.85 

8. Девин 13 013 13 011 99.98 

9. Мадан 12 276 12 271 99.96 
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10. Неделино 7 221 7 063 97.81 

11. Чепеларе 7 720 7 720 100 

12. Ардино 11 572 11 337 97.97 

13. Сатовча 15 444 15 444 100 

 О Б Щ О 151 670 151 065 99.60 

 

 Освен по 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, Сатовча и Смолян) има създадена 

организация за разделно събиране на портативни батерии по договори с организации по 

оползотворяване. За 2012г. от общините Девин и Лъки от контейнерчетата за излезлите 

от употреба портативни батерии са събрани 64.925 кг., което е два пъти по-малко в 

сравнение с това от 2011г. – 154.352 кг. 69 530 души са обхванати от системата за 

разделно събиране на негодни за употреба батерии /НУБА/ или те са 45.84 % 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. През 2012г. само 

община Девин е отчела 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.  

В таблицата по-долу са представени данните за 2012г. 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  

45.60 % 18 903 81 площадки  

 

НУБА 58.60 % 24 294 24 контейнера 

ИУЕЕО     

Биоразградими 

отпадъци 

16.89  % 7 000 300 кофи  

Фамилно 

компостиране 

3.05 % 1 264 440 компостера 

2. Рудозем 10 069 Отпадъци от 

опаковки  

39.32 % 3 960 21 площадки  

 

НУБА    

ИУЕЕО     

Биоразградими 

отпадъци  
   

3. Златоград 12 321 Отпадъци от 

опаковки  

58.30 % 7 183  30 площадки  

 

НУБА 92.49 % 11 396 14 бр. 

контейнера 

 

ИУЕЕО     

Биоразградими 

отпадъци 

   

4. Мадан 12 276 Отпадъци от 

опаковки  
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НУБА 62.82 % 7 712 8 бр. контейнера 

 

ИУЕЕО     

Биоразградими 

отпадъци 

   

5. Баните 4 923 Отпадъци от 

опаковки  

   

НУБА    

ИУЕЕО     

Биоразградими 

отпадъци 

   

6. Лъки 2 902 Отпадъци от 

опаковки  

77.29 % 2 243 14 площадки 

НУБА 94.45 % 2 741 29 бр. 

контейнера  

 

ИУЕЕО     

Биоразградими 

отпадъци 

   

7. Чепеларе 7 720 Отпадъци от 

опаковки  

   

НУБА 69.70 % 5 381 

 

11 бр. 

контейнера 

 

ИУЕЕО     

Фамилно 

компостиране 

22 % 1 698 195 компостера 

8. Девин 13 013 Отпадъци от 

опаковки  

54.29 % 7 065 38 площадки 

НУБА 99.95 % 13 006 59 бр. 

контейнера 

ИУЕЕО     

Фамилно 

компостиране 

15 % 1 952 278 компостера 

9. Доспат 9 116 Отпадъци от 

опаковки  

34.71 % 3 164 29 площадки 

НУБА    

ИУЕЕО     

Биоразградими 

отпадъци 

   

10. 

Неделино 

7 221 Отпадъци от 

опаковки  

   

НУБА    

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 32.37 % 5 000 5 бр. контейнера 
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ИУЕЕО  24.75 % 3 823 2 бр. 

контейнера 

Биоразградими 

отпадъци 

   

13. Ардино 11 572 Отпадъци от 

опаковки  

    

НУБА    

ИУЕЕО     

Биоразградими 

отпадъци 

   

*Данните за населението са съгласно извършено преброяване през 2011г. 

 

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 

отпадъци – 20 

03 01 

т  - - 40247.162 

От системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки 

2. опаковки от 

хартия и картон 

– 15 01 01 

т 88.9 140.5 - 51.6 

3. стъклени 

опаковки – 15 

01 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

т 20.5 36.2 - 15.7 

4. пластмасови 

опаковки – 15 

01 02 

т 19.1 36.2 - 17.1 

Сепарирани отпадъци и предадени за оползотворяване от регионалните депа 

5. хартия и картон 

–  

20  01 01 

т 3.76 - - - 

 Метали - 20 01 

40 

т 12.88 -   

6. стъкло– 20 01 02 т - - - - 

7. пластмаси – 20 

01 39 

т 85.54 - - - 

8. НУБА – 20 01 

33* 

т 0.064 - - - 

9. ИУЕЕО – 20 01 

35* и 20 01 36 

т - 2 телевизора, 

2 монитора,  

1 компютър, 

малки и големи 

тонери – 16 бр.; 

клавиатура– 1 бр.;  

комп.мишка-1 бр. 

телефонни 

апарати – 10 бр.; 

мобилни 

телефони – 4 бр.; 

луминисцентни 

- - 
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лампи – 133 бр.; 

енергоспестяващи 

лампи – 172 бр.; 

обикновени 

лампи – 371 бр.; 

250 W лампи – 42 

бр.; 

 О Б Щ О т 230.794 212.9 - 40331.562 

Забележки:  

1. Данните за сега са приблизителни, тъй като от 2013 г., годишните отчети за 

предходната година, се предават в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) 

2. ИУЕЕО се отчита от общините като видове уреди, а не в килограми, поради 

което нямаме теглото им. ИУЕЕО се събира и от фирми, притежаващи издадени 

Разрешителни за извършване на дейности с отпадъци, но тъй като техните годишни 

отчети са изпратени в ИАОС, не разполагаме с данни за събраното от тях количество. 

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 биоразградими отпадъци от общото количество 

битови отпадъци е между 40-43%, което включва хранителни, растителни и др. 

биоразградими отпадъци. При такъв процент био-отпадъците депонирани на депата са 

около 15000 т.  

За територията на Община Смолян е в действие общинска стратегия за поетапно 

намаляване на биоразградими отпадъци, със срок на 2011-2020г. Стратегията обхваща 

дейностите, свързани с управлението на биоразградими 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 биоразградими отпадъци от зелените части.  

Предвижда се изграждане на два открити компостни центъра в с. Турян и с. Смилян, 

въвеждане на фамилно 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 биоразградими отпадъци от 

паркове и зелени площи. С реализиране на планираните мерки в Стратегическия план, 

се очаква биоразградими 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 проекти за домашно 

компостиране на биоразградими отпадъци в общините Смолян, Девин и Чепеларе. Не 

се отчита резултат от изпълнение на проектите, поради липсата на ефективен контрол 

от страна на общините. Това е основание да считаме, че не са постигнати очакваните 

цели. 

На този етап обезвреждането на утайките от ГПСОВ се осъществява чрез 

депониране на Регионалните депа на територията на РИОСВ-Смолян. Преди 

депониране утайките се третират предварително с флокулант. Поради недостатъчната 

информираност на хората утайките не се ползват в земеделието. 

 

3. Строителни отпадъци: 

Сериозен проблем в района се очертава управлението на  строителните отпадъци. 

Само в 5 общини (Рудозем, Мадан, Смолян, Златоград и Девин) има специално 

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 
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образуване на нерегламентирани сметища, като само малка част от тях се депонират на 

регионалните депа. Отчетност за постъпилите строителни отпадъци се води само за 

тези, които се депонират на регионалните депа. На останалите депа на общините 

Златоград, Девин, Рудозем и Мадан не се води отчетност, поради тяхното 

предназначение – възстановяване на релефа. 

 
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 оползотворяване на “Кроношпан-

България”ЕООД-Бургас, “Габровница” АД.-с. Горно Сахране, общ. Казанлък, 

“Топливо”ЕООД-Смолян, ТПК “Мебел”-Смолян и за износ. От 2012г. с въвеждане в 

експлоатацията на инсталация за газификация и когенерация за производство на 

ел.енергия от дървесни отпадъци се ползват образуваните отпадъците от фирмите на 

територията на общ. Доспат и общ. Сатовча  

Относно текстилните отпадъци 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. Производствените отпадъци, 

включително и текстилните, които не подлежат на оползотворяване се обезвреждат 

чрез депониране, за което фирмите изготвят доклад за основно охарактеризиране на 

отпадъците, съгласно „Ръководство за основно охарактеризиране на отпадъците и 

прилагане на критериите за приемане на отпадъци на различни класове депа”, 

утвърдено със Заповед №РД-824 от 11.11.2011г. на Министъра на околната среда и 

водите.  

По отношение на опасните отпадъци – основно това са отработени масла, маслени 

филтри, отпадъци от маслено-водна сепарация /от каломаслоуловители/, 

луминесцентни лампи от осветлението, оловни акумулаторни батерии, абсорбенти, 

замърсени с опасни вещества и др. Опасните отпадъци се предават за оползотворяване 

и обезвреждане на фирми притежаващи Разрешение и/или Регистрационен документ по 

ЗУО чрез попълнена Транспортна карта. 

Относно обезвреждането на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили 

/ПХБ/ можем да обобщим, че до момента общото количество оборудване, съдържащо 

ПХБ предадено за обезвреждане от фирми на територията на РИОСВ-Смолян е 8.939 

тона. Оборудването е собственост на ЕСО ЕАД София, МЕР-Пловдив и НЕК ЕАД, 

ТДУ „Юг”-Пловдив. 

За 2012г. са издадени 18 бр. Разрешения за дейности с отпадъци, издадени са 14 

бр. Регистрационни документа за третиране, събиране и транспортиране на отпадъци, 

19 бр. Решения и 3 броя становища по Програми за управление на дейностите с 

отпадъци. Утвърдени са 118 бр. работни листове за класификация на отпадъците.  

През 2013г. е въведен нов ред за предоставяне на годишните  отчети за 2012г. от 

фирми, извършващи дейности с отпадъци, за което сме уведомили фирмите публично 

на интернет-страницата на РИОСВ-Смолян. До 31март 2013г. фирмите предоставят 

годишните отчети за 2012г. в Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/ - гр. 

София, а не както до сега в РИОСВ. Поради тази причина е невъзможно на този етап да 

дадем информация за количествата генерирани и предадени за оползотворяване и/или 

обезвреждане производствени и опасни отпадъци през 2012г., както и не можем да 

извършим сравнения с предходни години. След обработка на годишните отчети от 
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ИАОС ще бъде издаден бюлетин, обобщаващ резултатите от изготвените от фирмите 

годишни отчети за 2012г.  

На територията на РИОСВ-Смолян през 2012г. са работили 8 фирми, извършващи 

дейности по оползотворяване на производствени отпадъци. Това са фирмите „Карлък-

97” ООД, гр. Смолян-оползотворяване на отпадъци от метали, ТПК „Мебел”, гр. 

Смолян, „Визит пел”  ООД, гр. Смолян, „Тераком”ООД, „Леском”ЕООД-

оползотворяване на отпадъци от дървесина, „Екоенергия-Доспат”ООД-производство на 

ел.енергия, „Платаниус-4”ЕООД- оползотворяване на пластмаси.  

Разрешени са проблемите с излезлите от употреба гуми - фирма „Екоенергия-

2008” ЕООД-гр. Смолян с площадка с. Средногорци, община Мадан има издадено 

разрешително за оползотворяване на излезли от употреба гуми. Решен е проблема с 

маслените филтри, които се предават на фирми за обезвреждане. Други решени 

проблеми  са с отпадъци от стърготини, стружки и изрезки от пластмаси, примесени с 

графит, от производствената дейност на „Амер Спортс България” ЕООД – подписани 

са договори с фирми за тяхното оползотворяване. По данни на фирмата, през 2012г. 

„Амер Спортс България” ЕООД е предала за оползотворяване 46 тона отпадъци от 

пластмаса на фирма „Енко Пластикс” ЕООД-гр. Пловдив и 98 тона на „Златна Панега 

цимент” АД.  Друга част от отпадъците от стърготини, стружки и изрезки от пластмаси 

се изнасят в Турция за оползотворяване-фирма „Арексим Инженеринг” АД, гр. Смолян. 

От производствените отпадъци не е решен проблема с фирмите, генериращи 

малки количества текстилни отпадъци, поради липса на интерес от тяхна страна да 

търсят фирми за оползотворяването им и същите се предават на депа за обезвреждане, 

след издадени становища от РИОСВ-Смолян за охарактеризиране на отпадъка. 

От опасните отпадъци все още не е решен проблема с предаването на фирми на 

твърдите остатъци от пясъкоуловители и маслено-водна сепарация-същите се 

съхраняват на площадките, а тези които не съдържат масла след изсушаване се 

депонират. 

 

5. Болнични отпадъци 

Опасните болнични отпадъци, които се генерират на територията също се 

предават на лица притежаващи Разрешение или Регистрационен документ за дейност 

транспортиране и обезвреждане на базата на сключени договори, копия от които са 

предоставени в РИОСВ-Смолян. Това важи не само за отпадъците от болниците в 

региона, а и тези от  диспансери, медицински центрове, лаборатории и частно-

практикуващи лекари. Наблюдава се увеличаване броя на получените в РИОСВ-

Смолян транспортни карти за количествата предадени за обезвреждане отпадъци, 

генерирани от частно-практикуващи лекари и стоматолози. Най-голямо количество 

опасни отпадъци от хуманитарното здравеопазване генерира МБАЛ-Смолян. 

Инсталации за третиране на отпадъци от хуманитарното здравеопазване на 

територията на РИОСВ-Смолян няма. Неразрешени проблеми с болнични отпадъци на 

територията също няма. 

 

6.Кратка обобщена оценка за състоянието и разрешаване на проблемите с 

отпадъците на територията на РИОСВ-Смолян 

Учредените регионални сдружения започнаха съвместна работа по управление на 

отпадъците на регионален принцип, но все още повечето от проблемите решават 

самостоятелно, най-вече по отношение разделното събиране на битовите отпадъци. 

Голяма част от отпадъците депонирани на регионалните депа са рециклируеми. Нямат 

действащи сепариращи инсталации,  за сега има разработени инвестиционни проекти за 

изграждането на такива на две от регионалните депа. Необходимо е в бъдеще да се 
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засили контрола на системата за разделно събиране на  битови отпадъци  и 

изграждането на сепариращи инсталации. През 2012г. се извършваше ръчно сепариране 

на постъпващите отпадъци в регионалните депа - Мадан, Рудозем и Барутин. При 

спазване на изискването „приемане на отпадъците на регионалните депа само след 

представяне на  доклад за основно охарактеризиране и становище”, се подобри в 

сравнение с 2011 г. контрола на постъпващите отпадъци в депата и отчитането им. 

Отчисленията за закриване на депата по чл.71а (нов закон чл.60) и за изграждане 

на нови съоръжения за третиране на отпадъци по чл.71е (нов закон чл.64) се внасят по 

сметка на РИОСВ-Смолян. Всички отчисления за 2012г. са внесени, не се дължат лихви 

за закъснели плащания. Внесените средства за 2012г. са: 

- регионално депо Смолян – 328849.86лв; 

- регионално депо Мадан – 61789.79лв; 

- регионално депо  Доспат – 103833.12лв; 

- депо Рудозем – 26215.59лв. 

Подобри се чистотата на пътищата от републиканската пътна мрежа, като се 

въведе практика за писмено уведомяване за констатирани замърсявания, придружено 

със снимки и предписания  на Областните пътни управления – Смолян, Пловдив, 

Благоевград и Кърджали. При проверките по население места за нерегламентирани 

сметища, през 2012 г. в сравнение с 2011 г. се констатират по-малко замърсени площи с 

битови и строителни отпадъци, което се дължи, както на постоянен контрол от страна 

на РИОСВ, подобрената организация на общините по събиране и транспортиране на 

отпадъците, така и на промяна на отношението на населението във връзка с опазване на 

чистотата на населените места.  

Все още е проблем оползотворяването и обезвреждането 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. През последната година се наложи добра 

практика от строителните фирми при ремонт на пътищата, определени строителни 

отпадъци да се влагат отново като строителни пълнежи и основи. 

През годината продължи работата на общините по отношение на събиране на 

МРО (портативни батерии, ИУЕЕО, ИУМПС, отработени масла, гуми) от населението, 

като за целта се поставиха съдове за събиране и се определиха площадки за събиране. 

Поради промяна на нормативната база и не достатъчна отговорност от страна на 

общините и организациите по оползотворяване, усилията по осъществяване на 

разделно събиране на МРО и по специално отпадъци от опаковки, се провалиха. 

„Екопак-България”АД премахна контейнерите и преустанови събирането на отпадъци 

от опаковки в общините Мадан, Баните и Неделино. Продължава тенденцията за 

намаляване на разделно събраните отпадъци от опаковки за региона, както следва: 

2012г. – 133.774т., 2011г. – 212.3т, 2010г. – 447.325т, 2009г. – 522.59т. Това се дължи на 

недостатъчната ангажираност от страна на общините в осъществяване на системен 

контрол и отчетност, както и  незаинтересованост от страна на хората. 

Обхванати са над 500 фирми за контрол на производствени и опасни отпадъци. 

След дълги години на проблеми с отпадъците от дървопреработващата промишленост, 

през последните години и най-вече през 2012 г., същите се оползотворяват на 100% за 

производство на ел.енергия, пелети, дървени брикети, талашитени плоскости или износ 

за съседни страни. На територията на инспекцията от 2012 г. действат -  една 

инсталация за производство на ел.енергия и седем въведени или в процес на въвеждане 

инсталации за производство на пелети.  
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Над 130 фирми се контролират за заплащане на продуктови такси.  

При проверки на лица пускащи на пазара опаковани стоки през 2012 г. отчитаме 

намаляване на теглата на опаковките, което е една от целите по ЗУО за намаляване на 

вредното въздействие на отпадъците върху околната среда. Това се отнася предимно за 

големите производители на опаковани продукти – „Девин”АД, ТПК „Михалково”, 

„Родопея Белев” ЕООД, „Гамакабел” АД.  

В резултат на осъществения контрол на търговските обекти през 2012 г. се 

извършва контрол на дебелина на торбичките и при констатиране на такива, които не 

отговарят на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова 

такса (дебелина над 25 микрона, р- ри над 39/49 см.  и с необходимите надписи на 

български език) се търси отговорност от производителите. Относно ползването и 

предлагането на полиетиленови торбички, определено отчитаме намаляване на 

разпространението им в сравнение с 2011 г. Населението от региона се стреми да 

изпълнява новите изисквания, като ползването на торбички за многократна употреба 

вече не е изключение, а практика. 

 

III.2. ШУМ 

 

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

в околната среда 

През отчетната 2012 г. са извършени 21 бр. проверки и измервания на източници 

на промишлен шум от 21 бр. обекти, като проверките са с пет повече спрямо 2011 г.  

За предприятията 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. 

Резултатите от измерванията показват, че няма надвишения на допустимите нива 

на шума, което важи и за 2011 г. 

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.). 

На база на придобитият опит при осъществяване на контролната дейност през 

отчетният период се налага извода, че проблеми възникват при малките обекти с 

локално действие, намиращи се в жилищни райони или граничещи с такива. 

Разнообразието на тези източници е много голямо, трудно е да бъдат точно типизирани 

и обхванати. Големите промишлени обекти са разположени в обособени промишлени 

зони, определена част от тях не работят или работят с намален капацитет, което 

затруднява извършването на замерване и ефективен контрол на дейноста им. 

 

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 
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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. Повърхностните водни течения и басейни 

в района са в добро радиационно състояние. 

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 за анализ на състоянието. 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 2012 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. При наблюдението на радиационното състояние на необработваеми почви не 

са констатирани надфонови стойности на специфичната активност на естествените 

радионуклиди. 

През 2012 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 1655 до 3444 от 1293 до 2705 от 291 до 1494 от 727 до 805 

 

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 
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на 40 бр. екстракти, произвеждани от “Арси козметикс” ЕООД и една фирма 

производител на детергенти. 

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. 

 

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. 

 

3. Кратко описание на резултатите от контролната дейност (за химикали и за 

управление на риска от големи аварии) 
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- Контрол по прилагане на Регламент (ЕО) № 1907/2006 за регистрацията, 

оценката, разрешаването и ограничаването на химикали: 

Контрол на потребители по веригата – извършени са 47 проверки на фирми – 

потребители по веригата. Осъществен е контрол  за  наличие на информационен лист за 

безопасност (ИЛБ) на български език в съответствие с чл.31 на Регламента; изпълнение 

на мерките за управление на риска, посочени в ИЛБ; наличие на вещества от кандидат - 

списъка за включване в Приложение ХІV на REACH и предоставяне на информация за 

тях по реда на чл. 31 и/или чл.33 на Регламента. 

 Извършени са 2 бр. съвместни проверки с РЗИ и ИА „ГИТ”  на формулатори на смеси  

в рамките на втория координиран европейски проект по прилагане и налагане 

изискванията Регламент REACH – REACH EN – FORSE (REF-2) – Задължения на 

потребителите – „Прома” ООД,  гр.Мадан  - производител на лепило и „Вентони 

козметик” ЕООД, гр.Рудозем – производител на козметични продукти. 

Извършена е 1 проверка на фирма „Гама кабел” ад, гр.Смолян за употреба на вещества, 

предизвикващи сериозно безпокойство (SVHC) от Приложение XIV на Регламент 

REACH – Списък за разрешаване. Установи се, че фирмата е преустановила 

използването на PVC – гранулати, съдържащи бис-2-етилхексил фталат, които са 

закупувани от фирми в Гърция и Италия. 

Контрол по прилагане на въведените ограничения  в т. 46 от Приложение XVII към 

Регламент (ЕО) № 1907/2006 REACH за употребата и пускането на пазара на 

нонилфенол и нонилфенол етоксилати – извършена е 1 проверка, при която се 

установи, че няма наличие на посочените вещества. 

- Прилагане на  Регламент /ЕО/ №1272 /2008 за класификацията, етикетирането и 

опаковането на вещества и смеси /CLP/ - наличие на нотификация за веществата, 

класификация и изготвяне на  ИЛБ, съгласно Регламента – проверени бяха 2 фирми, 

относно извършена нотификация на произвежданите от тях вещества.Не бяха 

констатирани несъответствия. 

- Идентификация на фирми употребяващи PВDE /пентабромдифенил етер/ и PFOS 

/перфлуороктансулфонова киселина/ - Изпратени бяха писма до 8 фирми, попълнени 

бяха 16 бр. въпросници. Не бяха констатирани употреби на PВDE и PFOS 

- Прилагане на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични 

вещества и смеси  - извършен бе контрол на 47 обекта, съхраняващи и употребяващи 

химични вещества и смеси относно спазване на изискванията на Наредбата. Дадени 

бяха предписания относно изготвяне на инструкции и оценка за съвместимост на 

съхраняваните опасни химични вещества и смеси на 6 фирми 

- Прилагане на Глава седма, Раздел І „Предотвратяване на големи аварии” от 

ЗООС - През 2012, комисията по чл. 157а, ал.2 от ЗООС извърши проверки по 

изпълнение на условията в разрешително по чл. 104 от ЗООС на 4 обекта Установено 

бе, че операторите са предприели необходимите мерки за недопускане на аварии с 

опасни вещества. Дадени са общо 8 предписания. 

 
IV. ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ 

 

1. ОВОС и Екологична оценка 

През изтеклата година няма издавани Решения по ОВОС за инвестиционни 

предложения. През 2012 г. са извършени две оценки на качеството на доклади по 

ОВОС, като приключването на процедурата с Решение предстои в следващата година.  
 

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

необходимостта от извършване на ОВОС по отрасли и общини е както следва: 
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Решение преценяване 

на необходимостта от 

извършване на ОВОС 

Наименование на 

инвестиционното 

предложение 

Отрасъл Община 

СМ-001-ПР/2012г. 

„Електроцентрала 

Биомаса – Мечи чал” с 

топлинна мощност 

18MW и електрическа 

5MW в УПИ ХIII - 167.4 

в местност „Вакъфа“, 

землище на гр. 

Чепеларе, общ. 

Чепеларе, обл. Смолян 

Енергийно стопанство Чепеларе 

СМ-002-ПР/2012г. 

„Изграждане на 

електрическа централа 

чрез индиректно 

използване на биомаса с 

комбиниран цикъл“ в 

нов УПИ ХIII, ХІV, ХV, 

ХVІ, кв. 76, /Стопански 

двор/ от ПУП на с. 

Сатовча, община 

Сатовча, обл. 

Благоевград 

Енергийно стопанство Сатовча 

СМ-003-ПР/2012г. 

„Изграждане на 

подпорна стена в УПИ 

V, кв.20 по ПУП на с. 

Ерма река – корекция на 

р. Ерма река, секции V, 

VI, VII и VIII, с обща 

дължина от 44 м.”, с. 

Ерма река, общ. 

Златоград, обл. Смолян 

Селско, горско и водно 

стопанство 
Златоград 

СМ-004-ПР/2012г. „Изграждане на спортно 

– развлекателен 

комплекс с хотел и СПА 

център”, намиращо се в 

ПИ № 44402.13.744, в м. 

„Упаре”, землището на 

с. Баните, общ. Баните, 

обл. Смолян 

Туризъм и отдих Баните 

СМ-005-ПР/2012г. „Площадка за събиране, 

временно съхранение и 

разкомплектоване на 

излезли от употреба 

моторни превозни 

средства и склад за 

изкупуване на черни и 

цветни метали”, 

намиращо се в поземлен 

имот с идентификатор 

67653.926.189, УПИ-ІV, 

кв.95 а, по плана на гр. 

Смолян, кв. Устово, обл. 

Смолян 

Други инвестиционни 

предложения 
Смолян 

СМ-006-ПР/2012г. 

„Изграждане на 

електропроводно 

отклонение 20 КV“ и 

метално табло - 

трансформатор, за 

Енергийно стопанство Неделино 
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пренос и разпределение 

на електрическа 

енергия, в землището на 

с. Кочани, ЕКАТТЕ 

39092, община 

Неделино, обл. Смолян 

СМ-007-ПР/2012г. 

„Синтез и производство 

на кубични 

наноструктури 

/нанодиаманти/“, 

намиращо се в гр. 

Рудозем, общ. Рудозем, 

обл. Смолян, в 

Рудоземската част от 

щолна „Върба” и 

площадка в с. 

Полковник Серафимово, 

общ. Смолян, обл. 

Смолян, намираща се в 

имот УПИ III-РКС, кв. 

51 по плана на с. 

Полковник Серафимово, 

обл. Смолян 

Инсталации в 

химическата 

промишленост 

Смолян, Рудозем 

СМ-008-ПР/2012г. 

„Газификация и 

когенерация на биомаса 

от дървесина” в УПИ І, 

ПИ № 918.284 и 

918.187, кв.279, 

местност „Момчовица“, 

землище на гр. Смолян, 

обл. Смолян 

Енергийно стопанство Смолян 

СМ-009-ПР/2012г. 

„Въздушна линия НН 

0,4кV с.Ерма река и 

метално табло 

трансформатор (МТТ) 

на ЖР стълб №96 от 

ВСН Ерма“, в ПИ 11003, 

с. Ерма река, ЕКАТЕ 

27588, общ.Златоград, 

обл. Смолян 

Енергийно стопанство Златоград 

СМ-010-ПР/2012г. 

„Площадка за събиране, 

временно съхранение и 

разкомплектоване на 

излезли от употреба 

моторни превозни 

средства”, намираща се 

в гр.Девин, община 

Девин, област Смолян, 

УПИ ХХХІІ-1137, кв.66 

по ПУП на гр.Девин 

Други инвестиционни 

предложения 
Девин 

СМ-011-ПР/2012г. 

„База за отдих” 

намиращо се в ПИ 

011482, част от ПИ 

011266 и ПИ 11503 в 

м.“Хайдушки поляни“ в 

землището на с. Кутела, 

Община Смолян, обл. 

Смолян 

Туризъм и отдих Смолян 

СМ-012-ПР/2012г. 
„Курортен хотел – 

почивен дом“, намиращ 
Туризъм и отдих Златоград 
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се в ПИ 31111.8.12, м. 

„Балали / Дренът” в 

землището на гр. 

Златоград, обл. Смолян 

СМ-013-ПР/2012г. 

„Изграждане на мини 

ТЕЦ за производство на 

електрическа и 

топлинна енергия от 

биомаса, чрез термична 

газификация с мощност 

до 1 000 kW“с. Сатовча, 

обл. Благоевград 

Енергийно стопанство Сатовча 

СМ-014-ПР/2012г. 

„Спортно-тренировъчна 

зала на Община 

Рудозем”, намираща се в 

УПИ VІІ - 94,99 на кв. 

39 по плана на гр. 

Рудозем с обща площ 6 

190 кв. м, обл. Смолян 

Инфраструктурни 

инвестиционни 

предложения 

Рудозем 

СМ-015-ПР/2012г. 

„Спорт за всички” – 

Спортен комплекс, 

намиращ се в гр. Мадан, 

община Мадан, обл. 

Смолян 

Инфраструктурни 

инвестиционни 

предложения 

Мадан 

СМ-016-ПР/2012г. 

„Площадка за събиране, 

временно съхранение и 

разкомплектоване на 

излезли от употреба 

моторни превозни 

средства и отпадъци от 

черни и цветни метали“, 

намиращо се в гр.Девин, 

обл. Смолян 

Други инвестиционни 

предложения 
Девин 

СМ-017-ПР/2012г. 

МВЕЦ „Гълъбово” на р. 

Давидковска Малка 

Арда, разположено в 

землището на село 

Любино, общ. Ардино, 

обл.Кърджали 

Енергийно стопанство Ардино 

СМ-018-ПР/2012г. 

„Изграждане на мандра 

и търговски обекти”в 

имот №020062, 

местност „Нерезе” в 

землището на с. 

Вълкосел с ЕКАТТЕ 

12499, община Сатовча, 

област Благоевград 

Предприятия в 

хранителната 

промишленост 

Сатовча 

СМ-019-ПР/2012г. 

„Създаване на Спортен 

комплекс „Неделино”, 

чрез изграждане на 

спортни обекти: 

Футболен стадион и 

спортна зала „Алада”, 

Спортна площадка 

„Емовци” в гр. 

Неделино и Спортна 

площадка „Средец” в с. 

Средец”, намиращи се в 

град Неделино с 

ЕКАТТЕ 51319 и село 

Инфраструктурни 

инвестиционни 

предложения 

Неделино 
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Средец с ЕКАТТЕ 

68309, общ. Неделино 

СМ-020-ПР/2012г. 

„Въздушно 

електропроводно 

отклонение 20KV и 

МТП“ в землище на 

с.Чурка ЕКАТТЕ 81801 

и с.Ловци, ЕКАТТЕ 

93983, община Мадан, 

обл. Смолян 

Енергийно стопанство Мадан 

СМ-021-ПР/2012г. 

„Изграждане на 

кравеферма” в поземлен 

имот с №029033, 

местност „Равнището”, 

в землището на 

с.Средногорци с 

ЕКАТТЕ 68451, общ. 

Мадан 

Селско, горско и водно 

стопанство 
Мадан 

 
Характерът на издадените преценки се е запазил като с две решения през 2012 г. е 

поискано да се извърши оценка на въздействието върху околната среда. По отношение 

на процедираните предложения се наблюдава увеличаване броя на предложенията, 

свързани с производството на електроенергия от възобновяеми източници, чрез 

оползотворяване на дървесни отпадъци. След направените промени в Закона за 

енергетиката, интересът към този вид инвестиционни предложения рязко спадна, това 

се отнася и за фотоволтаичните електроцентрали. Към направление „ОВОС и ЕО“ в 

РИОСВ-Смолян са постъпили 35 уведомления за инвестиционнни предложения 

попадащи в приложения 1 и 2 на ЗООС. Към тях са попадени 23 бр. искания за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

През годината са съставени 2 акта за административни нарушения – извършване 

на дейност без провеждане на необходимата процедура по реда на глава VI от ЗООС 

През 2012 г. са издадени следните решения по следните обжалвани документи: 

 Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС №СМ-002-ПР/2012 г. на 

„Сатовча Енерджи“ - Отхвърлена жалбата от Министъра на ОСВ с Решение 

58/29.02.201 2г. и прекратена преписка по искане на възложителя с Решение ПО-15-

8/04.07.2012 г. на Директора на РИОСВ-Смолян;  

 МВЕЦ „Каскада Доспат“ – Решение №9417/28.06.2012 г. на ВАС за отменена 

жалба на „Хидроенерджи груп“ ООД и ЕТ „Велин Фиданов“ срещу Решение 

№307/12.11.2010г. на Министъра на ОСВ за отмяна на Решение по ОВОС СМ-02-

03/2010г. на Директора на РИОСВ-Смолян;  

 Решение на ВАС 3137/02.03.2012 г. за отхвърляне на жалба срещу презаверяване 

Решение по ОВОС № 02-01/2004 г. на Директора на регионалната инспекция по 

околната среда и водите - Смолян за инвестиционно предложение за одобряване 

осъществяването на инвестиционно предложение: “МВЕЦ „Црънча” №1 и №2 на 

р.Доспат в землището на с.Црънча, общ. Доспат, обл. Смолян” с възложител Тодор 

Георгиев Димов. През годината са прекратени 3 процедури по ОВОС на разлечен. 

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-ЕО/2012/ 

06.01.2011г. 

„Програма за управление на 

отпадъците 

Управление на отпадъците 
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на общ.Чепеларе, обл. Смолян“ 

Издадените преценки за преценяване на необходимостта от извършване на 

екологична оценка са спаднали рязко, като през 2012 г. е издадено 1 бр. решение за 

Общинска програма за управление на отпадъците в сравнение с 2011 г. когато са били 

общо 12 бр. Причината е в настъпилите промени в Закона за енергетиката и слабия 

инвеститорси интерес. Становища по ЕО не се издавани през 2012г.  

През отчетния период няма неодобрени становища по ЕО, издадени решения за 

прекратяване на процедури по ЕО, както и обжалвани становища и решения. 

През 2012 г. от експертите в направление „ОВОС и ЕО“ са извършени 66 бр. 

планирани проверки на обекти с издадени Решения по ОВОС, Решения за преценяване 

на необходимостта от ОВОС, Становища по ЕО и Решения за преценяване на 

необходимостта от ЕО, което е 100% изпълнение на планираните обекти. Проверките 

са извършени по документи и на място. Общо с планираните, непланираните и 

проверки по постъпила информация по инвестиционни предложения са проверени 74 

обекта, като са извършени 75 бр. проверки. 

От проверените обекти с Решения по ОВОС, Решения за преценяване на 

необходимостта от ОВОС, които са издавани в последните 2-3 години в голямата си 

част не са започнали реализация поради различни причини. Тези които са започнали 

реализация са предимно обекти с общинско и държавно участие и са изпълнени в 

различна степен. 

От контролираните Становища и Решения по преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО, с изключение на два обекта, не са започнали реализацията си 

поради финансови причини и спадналия значително инвеститорски интерес за 

инвестиране в такъв вид обекти.  

При извършване на контролната дейност по издадени решения по ОВОС, 

Становища и Решения по ЕО, не са констатирани нарушения по поставените условия. 

На база извършените проверки е констатирано, че от процедираните предложения 

малка част са стартирали реализация. Като цяло не са срещат трудности по прилагане 

на процедурите по реда на глава VI от ЗООС.  

Постъпили преписки за произнасяне от РИОСВ-Смолян през 2012г. както следва: 
Вид преписка брой 

Общ брой постъпили уведомления за инвестиционни предложения 465 

Общ брой дадени писмени указания по постъпили  уведомления  за 

инвестиционни предложения, вкл. и такива, че инвестиционното предложение не 

подлежи на процедури по реда на глава VІ от ЗООС 

771 

Общ брой постъпили искания за преценяване на необходимостта от извършване 

на ОВОС 

23 

Общ брой постъпили доклади за ОВОС за оценка на качество 2 

Общ брой постъпили искания за издаване на становище по ЕО 0 

Общ брой постъпили искания за преценяване на необходимостта от извършване 

на ЕО 

1 

 

2. Комплексни разрешителни 

На територията на РИОСВ - Смолян се контролират 4 бр. инсталации с издадени 

комплексни разрешителни: 

1.„Регионално депо за неопасни  на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъки” 

с оператор община Смолян; 

2. „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Мадан, Златоград и 

Неделино” с оператор община Мадан; 

3. „Регионално депо за неопасни отпадъци на община Рудозем” с оператор 

община Рудозем; 
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4. „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 2012 г. са 

извършени 4 бр. проверки на инсталации с издадени КР. Дадени са 4 предписания, 

които са изпълнени. Извършена е 1 проверка на фирма „Кокоимпекс” ООД, гр.Смолян, 

която притежава птицеферма за интензивно отглеждане на птици по отношение на 

капацитет. 

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 отчетния период са проведени 9 

открити урока. Общият брой на посетителите в информационния център на РИОСВ – 

Смолян е около 120 души. През отчетния период са организирани 8 информационни 

кампании – по повод 2 февруари – „Ден на влажните зони”, за 22 март „Ден на водата”, 

„Ден на Земята“ по повод 22 април, „Да засадим дърво“ по повод 21 г. от създаването 

на вестник „24 часа“, „Да изчистим България за един ден“, „Международен ден на 

биоразнообразието“ по повод 22 май, Деня за насърчаване на движението“ по повод 10 

май и 22 септември – Ден без автомобили. За отбелязването на Деня на влажните зони 

са организирани поредица от срещи и открити уроци в с. Смилян, общ. Смолян. По 

повод „Деня на водата” организираните прояви са съвместно с РЗИ – Смолян и са 

основно с образователен характер – изработване на постери и книгоразделители, 

провеждане на лабораторни анализи, организиране на дискусии и прожекции на филми. 

За „Деня на земята“ РЗИ, РИОСВ и Младежки православен център „Чисти сърца” в 

Смолян стартират благотворителна акция под надслов „Дари 1 лев – дай живот на 

цвете”. Направените от найлон и природни материали цветя, картички, пана и рамки за 

снимки са предложени за продажба, с който средства са закупени цветя за направата на 

цветни градини. По повод „Да засадим дърво“  Кметът на община Смолян даде старт на 

инициативата, като градоначалникът посади смърч в определените за озеленяване 

площи зад Родопския драматичен театър. В инициативата се включиха РИОСВ Смолян, 

Южно-централно държавно горско предприятие и ученици от няколко смолянски 

училища. По повод Деня за насърчаване на движението (10 май ) и Международния ден 

на биологичното разнообразие (22 май), Регионалната здравна инспекция в Смолян 

съвместно с Община Смолян, РИОСВ и ОУ ”Пожарна безопасност и защита на 

населението” – Смолян организираха Горски сървайвър. На 12 май ( събота )  в 

природната забележителност „Смолянски езера” пожарникари и спасители заедно с 

деца – скаути обучиха учениците от клуб „Здрави и щастливи” на основни техники за 

оцеляване сред природата, начините за  ориентиране в гориста местност и безопасно 

боравене с огън. По повод 22 септември – Ден без автомобили, РИОСВ – Смолян 



 65 

прикани всички общини да се включат в международната кампания. По същият повод 

инспекцията подари на първокласниците в община Смолян светлоотразителни котета. 

За провеждане на мероприятия с образователна и екологична цел са закупени и 

предадени канцеларски материали, образователни игри и книжки на детски градини: 

ОДЗ „Родопчанче“ и ЦДГ „Слънце“. 

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 8  постъпили заявления за достъп до обществена информация за състоянието 

на околната среда. За всяко едно то тях е издадено решение за предоставяне на достъп 

до исканата информация в законовият срок. 

 

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 Наредбата за 

налагане на санкции, приета с ПМС №247 от 30.08.2011г. са наложени са 12 броя нови 

текущи месечни имуществени санкции; 

2. По реда на чл. 69б. от Закона за опазване на околната среда са приключили общо 29 

броя текущи месечни имуществени санкции; 

3. По реда на чл. 69в. от Закона за опазване на околната среда са приключили общо 6 

броя текущи месечни имуществени санкции; 

II. За отчетния период има издадени 17 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 40 (четиридесет) жалби и 30 (тридесет) сигнала. 

 

V. ПРОЕКТИ/ОБЕКТИ С ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

 

Проекти 

№ 
Наименование на 

проекта 
Кратка характеристика 

Източници на 

финансиране 

Стойност 

на проекта, 

лв 

Етап на 

развитие 

Община Ардино 

1 

"Превръщане на община 

Ардино в атрактивна за 

инвестиции териториална 

единица, чрез обновяване 

на градската среда" 

Извърши се полагане на 

тротоарни настилки на 

ул.”Иван Вазов”, 

Благоустрояване на 

междублоково 

пространство „Младост” 

1,2,3,4 и Междублоково 

пространство „20-  те и 

40–те апартамента”, 

гр.Ардино. Основни 

дейности бяха 

озеленяване и изграждане 

на детски кътчета за игра. 

Програма за развитие 

на селските райони 

2007-2013 г., Мярка 

321 

605 298 
Приключи

л 

2 

"Рехабилитация на улична 

мрежа, тротоари, площади 

и зелени площи и 

3прилежащи пространства 

на сгради с религиозно 

значение на територията 

Извърши се полагане на 

тротоарни настилки на 

ул.”Пирин” и ул.”Бели 

брези”, гр. Ардино 

Програма за развитие 

на селските райони 

2007-2013 г., Мярка 

321 

528 464. 
Приключи

л 
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на община Ардино" 

3 
"Да опазим природата, за 

да опази тя нашите деца" 

Обект на поректа бе 

пространството около 

ЦДГ "Мир", с Бял извор. 

Извърши се почистването 

и възстановяването на 

заличените алеи, 

затревяване на 

пространството, 

засаждането на дръвчета, 

поставянето на детски 

люлки и пързалки, където 

да играят малките деца, 

блажно боядисване на 

съществуващи катерушки 

и ограда, както и кошчета 

за смет с цел недопускане 

на генериране на 

отпадъци върху зелените 

площи. 

ПУДООС към МОСВ, 

Национална кампания 

"За чиста околна 

среда" 

9 949,76 
Приключи

л 

4 

"Път до претоварна 

станция от км 0+000 до км 

0+293 /отклонение от път 

с. Светулка- с. Ахрянско 

при км 0+450" 

Извърши се изграждане 

на пътя в участъка до 

терена на 

съществуващото 

сметище, който е отреден 

за изграждане на 

претоварна станция с 

регионално депо в гр. 

Кърджали по проект на 

ИСПА. 

ПУДООС към МОСВ 219 693,88 
Приключи

л 

5 

"Укрепване на бреговете 

на река Ардинска и 

възстановяване на речни 

прагове с цел 

предотвратяване на 

наводнения" 

В проекта са 

предвидените следните 

инвестиционни мерки за 

изпълнение:Корекция на 

река Ардинска; 

Почистване и оформяне 

на речното корито; 

Разширяване на 

съществуващи диги; 

Укрепване бреговете с 

подпорни стени; 

Възстановяване и 

изграждане на речни 

прагове. 

ОП "Регионално 

развитие" 
1034 782,61 

В процес 

на 

реализаци

я 

6 

"Повишаване енергийната 

ефективност на здравната 

инфраструктура на 

територията на община 

Ардино" 

Предвижда се внедряване 

на мерки за енергийна 

ефективност в сградата 

на МБАЛ "Ардино" 

ЕООД 

Национален 

Доверителен Екофонд, 

Национална схема за 

зелени инвестиции 

141688,62 

В процес 

на 

реализаци

я 

7 

"Повишаване енергийната 

ефективност на 

образователната 

инфраструктура на 

територията на община 

Ардино" 

Предвижда се внедряване 

на мерки за енергийна 

ефективност в сградата 

на ПГ "Христо 

Смирненски", гр. Ардино 

Национален 

Доверителен Екофонд, 

Национална схема за 

зелени инвестиции 

2 345 830 

В процес 

на 

реализаци

я 

8 

"Изграждане, 

реконструкция и 

рехабилитация на 

водоснабдителни мрежи и 

съоръжения в населените 

Ще се извърши 

водоснабдяване на с. 

Млечино от съществуващ 

резервоар в ТК „Белите 

брези”, който се захранва 

СНЦ "МИГ- Ардино" 

по Стратегията за 

местно развитие, 

Мярка 321 

199 393,87 

В процес 

на 

оценяване 

от 

Управлява
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места на община Ардино- 

с. Млечино" 

от Помпена станция- гр. 

Ардино. 

щия орган 

9 

"Намаляване на емисиите 

парникови газове чрез 

внедряване на мерки за 

енергийна ефективност в 

административната сграда 

на община Ардино" 

Предвижда се внедряване 

на мерки за енергийна 

ефективност в сградата 

на Общинска 

администрация- Ардино 

Национален 

Доверителен Екофонд, 

Национална схема за 

зелени инвестиции 

197 106 

В процес 

на 

оценяване 

от 

Управлява

щия орган 

Община Баните 

10 

Закриване и рекултивация 

на общинско депо в 

местността "Оран 

преслуп-Киселка", 

община Баните 

Технологична/вертикална 

планировка и биологична 

рекултивация 

ПУДООС -

ПМС209/20.08.2009 г. 
250 747.70 

Предстои 

въвеждане 

на обекта 

в 

експлоата

ция 

11 
Сметосъбиращ амтомобил 

и съдове за отпадъци 

Доставени са 70 

контейнери тип "Бобър" и 

1 брой сметосъбиращ 

автомобил 

ПУДООС 287 676.00 Изпълнен 

12 

"Реконструкция на 

вътрешна  водопроводна 

мрежа с.Гълъбово" 

Реконструирана ВВМ 

с.Гълъбово-4,941 км. 

Програма за развитие 

на селските райони 

2007-2013 г. 

1 022 406 

Обекта е 

въвъден в 

експлоата

ция 

13 

Доизграждане на главен 

събирателен 

канализационен колектор 

с.Оряховец 

Изграден главен 

събирателен 

канализационен колектор 

- 2,063 км. 

Програма за развитие 

на селските райони 

2007-2013 г. 

1 267 536 

Обекта е 

въведен в 

експлотац

ия 

14  

Изграждане на 3 

информационни центрове 

в общините Баните и 

Доксато и БФБ, 

провеждане на семинари 

и пътувания, изработване 

на брошури и 

публикуване на интернет 

банери 

Трансграничен център 

за повишаване на 

екологичното 

самосъзнание в 

общините Доксато и 

Баните с подкрепа на 

Българска фондация за 

биоразнообразие 

688 652.00 

Предстои 

публикува

не на 

интернет 

банери 

15 

Реконструкция на улична 

мрежа, тротоари и улично 

осветление на улица 

"Възход" с.Баните 

Реконструирана улична 

мрежа - 1,214 км. 

тротоари и монтирани 76 

броя нови осветителни 

тела 

Програма за развитие 

на селските райони 

2007-2013 г. 

1 931 

734.00 

Обекта е 

въведен в 

експлотац

ия. 

16 

Реконструкция на улична 

мрежа, тротоари на улица 

"Иван Вазов " и улица 

"Бреза" в  с.Баните 

Реконструирана улична 

мрежа и тротоари   на 

улица “Иван Вазов”  и 

улица  “Бреза” в с.Баните 

-0,352км. 

Програма за развитие 

на селските райони 

2007-2013 г. 

350 760.00 

Обекта е 

въведен в 

експлотац

ия 

17 

Реконструкция на 

тротоари с.Баните -

с.Оряховец" 

Реконструирани тротоари 

от центъра на село 

Баните до центъра на 

с.Оряховец -1,933 км. 

Програма за развитие 

на селските райони 

2007-2013 г. 

475 584 

Обекта е 

въведен в 

експлотац

ия. 

18 

По- висока енергийна 

ефективност - по- добра 

среда за всички ползващи 

образователните 

институции на община 

Баните 

Санирани сгради - 

ОУ"Св. Св.Кирил и 

Методий" в село 

Давидково и физкултурен 

салон в село Баните, 

инсталирани  слъчеви 

панели 

ОП "Регионално 

развитие" 2007-2013 г. 
551 527.11 

Обекта е 

въведен в 

експлотац

ия. 

Община Девин 

19 
„Рехабилитация на улична 

мрежа село Триград и 

По проекта  се извършва 

рехабилитация на 

Програма за развитие 

на селските райони 
1931250 

В процес 

на 
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село Селча уличната мрежа и 

изграждане на 

конструктивни елементи 

на улици №1, №2,№4, 

№7, №16, №19, №21 в 

с.Селча и улици №5 и №6 

в с.Триград 

изпълнени

е. 

20 

„Реконструкция на 

водоснабдителна и 

канализационна мрежа с 

пречиствателно 

съоръжение и 

подобряване на уличната 

настилка в село Селча” 

По проекта се предвижда 

подобряване на 

настилката на улици № 3, 

5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 17, 18, 20, 22; 

рехабилитация на 

водопроводната и 

канализационна мрежа; 

изграждане на две 

пречиствателни 

съоръжения за отпадни 

води 

Програма за развитие 

на селските райони 
4530344 

В процес 

на 

изпълнени

е. 

21 

„Реконструкция на 

водоснабдителна и 

канализационна мрежа с 

пречиствателно 

съоръжение и 

подобряване на уличната 

настилка в село Триград” 

Предвидините дейности 

по проекта са: 

реконструкция на 

водопроводна и 

канализационна мрежа; 

изграждане на 

пречиствателно 

съоръжение за отпадни 

води; реконструкция и 

подобряване на 

настилката на улици № 7, 

8, 9, 10 

Програма за развитие 

на селските райони 
5842788 

В процес 

на 

изпълнени

е. 

22 

„Рехабилитация на 

водоснабдителна и 

канализационна мрежа с 

пречиствателно 

съоръжение и 

подобряване на уличната 

настилка в село Грохотно, 

рехабилитация на 

водоснабдителна мрежа и 

подобряване на улична 

настилка в село 

Стоманево и 

рехабилитация на 

водоснабдителна мрежа в 

село Осиково” 

Предвижда се 

рехабилитация на 

водоснабдителна и 

канализационна мрежа с 

пречиствателно 

съоръжение и 

подобряване на уличната 

настилка в село Грохотно 

Програма за развитие 

на селските райони 
4011462 

В процес 

на 

изпълнени

е. 

23 

„Паркоустройствен 

проект и благоустройство 

на гр.Девин – подобекти: 

кв.”Въртлек” с крайречна 

пешеходна алея първи и 

втори етап, централна 

градска част – площад 

„Възраждане” и подход 

към кв.”Въртлек” с 

крайречна пешеходна 

алея, гробищен парк на 

източния подход на 

гр.Девин - първи етап, 

автоматизирана подземна 

Предвижда се 

реконструкция на улична 

мрежа в кв. Настан – ул. 

„Пионерска” и ул. 

„Радост”; 

благоустрояване на гр. 

Девин, кв. „Въртлек”и 

изграждане на 

автоматизирана подземна 

поливна система и 

помпено-хидрофорна 

поливна система 

Програма за развитие 

на селските райони 
1740184 

В процес 

на 

изпълнени

е. 
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поливна система с 

помпено – хидрофорна 

система, реконструкция 

на улична мрежа” 

24 

„Паркоустройствен 

проект на източния 

подход  и 

благоустройство на 

гр.Девин - ІІ етап” 

Предвижда се 

реконструкция на улична 

мрежа в кв. Настан – ул. 

„Звезда” и ул. „Бисер” и 

благоустрояване на 

източния подход на 

гр.Девин 

Програма за развитие 

на селските райони 
1867470 

В процес 

на 

изпълнени

е. 

25 

„Разработване на 

съвместна схема 

(Брандинг) за промоция 

на производство и 

търговия с органични 

(био) продукти в 

трансграничните 

региони.” 

Проектът е насочен към 

организиране на 

производителите и 

предприемачите в 

сферата на органичните 

/био продукти от района 

за повишаване на 

икономическия резултат 

от тяхната дейност – 

повече пазари, приходи и 

печалба, с цел 

повишаване 

благосъстоянието на 

местното население. ЕС 

подпомага био- 

производителите с цел да 

се съхрани природата, да 

се увеличат работните 

места, инвестиционната 

привлекателност и 

конкурентноспособност 

на района. 

Програма за 

Европейско 

териториално 

сътрудничество между 

България и Гърция 

2007 -2013 год. 

55 200 € 

В процес 

на 

изпълнени

е. 

26 

„Кът за отдих и 

наблюдение в УПИ I, 

кв.43 по плана на град 

Девин” 

С проектното 

предложение Община 

Девин е кандидатствала 

пред Местната 

инициативна рибарска 

група „Високи Западни 

Родопи”. По проекта се 

предвижда да се изгради 

чешма и детска площадка 

с каучукова 

ударопоглъщаща 

настилка. Ще бъдат 

монтирани пързалка, 

люлка и къщичка сза деца 

със специални нужди.Ще 

се изгради кът за 

наблюдение на река 

Девинска 

Оперативна програма 

за развитие на сектор 

„Рибарство” 

99999.96 

В процес 

на 

оценяване 

27 

„Кът за риболов и 

наблюдение при скален 

феномен „Слона” 

С проектното 

предложение Община 

Девин е кандидатствала 

пред Местната 

инициативна рибарска 

група „Високи Западни 

Родопи”.По проекта се 

предвиждада бъде 

изграден кът за 

Оперативна програма 

за развитие на сектор 

„Рибарство” 

95393.05 

В процес 

на 

оценяване 



 70 

наблюдение и риболов 

при скален феномен 

„Слона 

28 „Алеи на туриста” 

С проектното 

предложение Община 

Девин е кандидатствала 

пред Местната 

инициативна рибарска 

група „Високи Западни 

Родопи”. По проекта се 

предвижда 

рехабилитация на алея 

покрай река Девинска, 

изграждане на алея от ул. 

„Горица” до началото на 

екопътека към язовир 

„Цанков камък” 

Оперативна програма 

за развитие на сектор 

„Рибарство” 

397899.23 

В процес 

на 

оценяване 

29 

"Водопровод за термални 

води "Беденски бани"- 

град Девин-

рехабилитация и 

реконструкция" 

Дейностите, които се 

предвиждат за 

изпълнение са: полагане 

на нов топлопровод в 

съществуващото трасе, 

чрез полагане на тръба в 

тръба; изграждане на 

компенсатори;изграждане 

на шахти с автоматични 

въздушници; 

ПУДООС 1465689,80 

В процес 

на 

оценяване 

Община Неделино 

30 

Реконструкция 

водоснабдяване на с. 

Върлино,община -

Неделино"- Актуализация 

Подобект:Резервоар 

V=200мЗ и водопровод в 

участък от резервоара до 

изградена водопроводна 

мрежа на с. Върлино 

Изграждане на водоем и 

водопреносна мрежа до с. 

Върлино 

ПУДООС 400000 

Пред 

завършван

е 

31 

Подобряване условията за 

живот, мобилността на 

работната сила, 

привликателността за 

развитие на бизнес в 

община Неделино и 

достъпа до качествена 

водоснабдителна 

инфраструктура чрез 

основен ремонт, 

реконструкция на пътна 

инфраструктура, 

изграждане на мост и 

строителство и 

рехалибитация на 

водопроводна мрежа" 

Подобряване условията 

за живот, мобилността на 

работната сила, 

привликателността за 

развитие на бизнес в 

община Неделино и 

достъпа до качествена 

водоснабдителна 

инфраструктура чрез 

основен ремонт, 

реконструкция на пътна 

инфраструктура, 

изграждане на мост и 

строителство и 

рехалибитация на 

водопроводна мрежа 

Мярка 321 " основни 

услуги за населението 

и икономиката в 

селските райони " от 

програмата за развитие 

на селските райони 

2007 - 2013г. (ПРСР) 

2945596 

удобрен - 

предстои 

изпълнени

е 

32 

Подобряване и развитие 

на инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води 

в агломерациите между 

2000 и 10 000 екв.  ж ." 

Изграждане на нова 

водопроводна и 

канализационна система  

на град Неделино и  

ПСОВ - пречиствателна 

станция за отпадни води 

BG 

161РО005/11/1.12/02/05  

Приоритетна ос1 ОП 

"Околна среда" 

45000000 
подаден в 

МОСВ 
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33 

"Усъвършенстване на 

системата за 

организирано събиране и 

транспортиране на битови 

отпадъци на територията 

на община Неделино, до 

претоварна площадка в 

град Неделино и до 

регионално депо Мадан" 

Оптимизиране на 

събирането и 

транспортирането на 

битовите отпадъци на 

община Неделино до 

регионалното депо Мадан 

ПУДООС 
350000 

подготвен 

за 

кандидатс

тване 

Община Смолян 

34 

Подобряване на условията 

за живот в Дома за стари 

хора в с. Фатово, 

домовете за възрастни с 

психични разстройства в 

селата Ровино и Петково 

и в Дневния център за 

деца и възрастни с 

увреждания „Звънче”, гр. 

Смолян 

Общата цел на проекта е 

предоставяне на 

оптимални условия за 

живот и модерна 

материална база за 

ползване от хората, 

настанени в Дома за 

стари хора в с. Фатово, в 

Дома за възрастни с 

психически разстройства 

в с. Ровино, в Дома за 

възрастни с психически 

разстройства в с. Петково 

и в Дневния център за 

деца и възрастни с 

увреждания „Звънче” гр. 

Смолян. Всички дейности 

са насочени към 

подобряване на условията 

на живот и включват: 

ремонт и реконструкция 

на сградите, доставка на 

подходящо оборудване, 

внедряване на мерки за 

енергийна ефективност, 

внедряване на 

инсталации и 

съоръжения, основани на 

използването на 

обновяеми енергийни 

източници и подобряване 

на достъпа на хора с 

увреждания в сградите.  

За всички социални 

домове, включени в 

настоящия проект, са 

използвани решения, 

водещи до пестене на 

енергия и ресурси, 

включени са слънчеви 

колектори и са изготвени 

проекти за подмяна на 

електро и осветителната 

инсталация, 

пожароизвестителна 

инсталация, 

гръмоотводна 

инсталация, както и 

планове за безопасност и 

здраве и за евакуация със 

Оперативна програма 

Регионално развитие 

2007-2013 

Бюджетна линия 

BG161PO001/1.1-

01/2007 

5533910,07 

Проектът 

приключи 

на м.  

Януари 

2012 
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съответното осветление, 

означение на посоката на 

евакуация и 

евакуационни стълбища. 

35 

„БИОРАЗНООБРАЗИЕТО 

В РОДОПИТЕ И 

ЕЗЕРОТО ВИСТОНИДА-

ПРЕДПОСТАВКА ЗА 

ИКОНОМИЧЕСКИ 

РАСТЕЖ, ЧРЕЗ 

АКТИВНО 

ТЕРИТОРАЛНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО“ – 

BORDERACT 

Проектът е насочен към 

развитието на потенциала 

на две защитени 

местности: Защитена 

местност „Соскучански 

дол”, буферна зона на 

резерват „Сосковчето” и 

езерото Вистонида, 

община Авдира, 

защитена зона по Натура. 

И двете местности имат 

значителна екологична 

стойност, 

представлявайки 

хабитати на редица 

защитени растителни и 

животински видове. 

Езерото Вистонида е най-

голямото в Тракия с 

площ около 42 000 

хектара и е един от 

основните водни басейни 

в Родопската планинска 

верига. Тук се срещат над 

320 вида, сред които 

множество редки и 

защитени екземпляри, 

редки видове орли, 

пеликани, ибиси, 

костенурки, както и 

постоянна популация от 

5000 розови фламинго. 

Проектът адресира 

нуждите и потенциалните 

сфери на развитие в двата 

района, 

идентифицирайки 

биоразнообразието и 

природните ресурси като 

приоритет, който ще 

допринесе за устойчивото 

развитие на общия 

трансграничен регион. 

Също така ще подобри 

условията на живот чрез 

реализацията на 

предвидените дейности 

по проекта - подобряване 

на инфраструктурата, 

популяризиране и 

повишаване на 

привлекателността на 

природните ресурси в 

двете защитени 

местности.  

Основните дейности:  

„ЕВРОПЕЙСКО 

ТЕРИТОРИАЛНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

ГЪРЦИЯ – 

БЪЛГАРИЯ 2007 -

2013“ 

1159042,67

€ 

В процес 

на 

изпълнени

е 
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- Изграждане и 

оборудване на 

Посетителски 

информационен център: 

Двуетажна сграда в 

традиционен за Родопите 

стил.  

- Ремонт на път до 

Посетителски 

информационен център, 

който включва 

укрепителни съоръжения 

на временен горски път, 

осигуряващ достъп до 

екопътека „Каньон на 

водопадите”.   

- Рехабилитация на еко-

пътека „Каньон на 

водопадите” в защитена 

местност „Соскучански 

дол” - Ремонт на 

съществуващи 

съоръжения по екопътека 

„Каньона на водопадите”.  

Предвижда се цялостно 

прочистване на 

съществуващата 

екопътека от дървесни 

видове, укрепване и 

обезопасяване на 

съществуващите 

съоръжения. Всички 

изградени дървени 

мостове ще се укрепят с 

допълнителни 

конструктивни елементи 

и парапети. Ще се 

отремонтират каменните 

стъпала покрай големия 

водопад и ще се изградят 

нови в стръмните 

участъци. В участъците с 

голям напречен наклон 

пътеката ще се укрепи с 

малки каменни стени и 

дървени парапети.  

Осигуряването на 

необходимата 

посетителска 

инфраструктура ще има 

положителен ефект върху 

развитието на региона, 

тъй като ще предостави 

условия за развитието на 

алтернативни форми на 

туризъм, като 

същевременно ще 

ограничи 

неконтролирания достъп 

до защитените територии.  
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Предвижда се и 

разработването на 

специализирана 

обучителна програма в 

съответствие с нуждите 

на студентите от двата 

района и организиране на 

обучителни 

сесии/стажове в България 

и Гърция. 

36 

„Защита на населението и 

предотвратяване на риск 

от наводнение на кв. 

Устово, ж.к. Прогреси 1,2 

и 3, гр. Смолян”. 

Проектът включва 

изграждане на нови 

подпорни стени и 

надграждане на 

съществуващи за 

коригиране на река Черна 

в устието й с река Бяла. 

Целта е да се осигури 

нормално преминаване на 

водното количество на 

реките и да не се допуска 

заливане и наводнения на 

жилищните квартали и 

останалата 

инфраструктура в района 

на ж.к. Прогреси 1,2, и 3, 

блок „Извор” , както и 

жилищните сгради по 

левия бряг на реката. 

Освен тези дейности ще 

се извърши почистване 

на речното корито в 

района на корекцията от 

наноси и растителност, 

както и възстановяване 

на нарушена тротоарна и 

улична настилка 

следствие на изминалите 

наводнения. 

„Регионално развитие” 

2007 – 2013 г., 

Операция 1.4 

„Подобряване на 

физическата среда и 

превенция на риска”, 

Схема 

BG161PO001/1.4-

06/2010 

1052598,81 

в процес 

на 

изпълнени

е 

37 

„Пречистване на 

отпадните води с ПСОВ 2 

за к.к. Пампорово” 

Проекта предвижда 

пречистване на отпадните 

води от акломерация к.к. 

Пампорово в нова ПСОВ, 

като съществуващата 

ПСОВ се бракува и на 

нейната площадка се прав 

помпена станция, която 

да препомпи водите до 

новата ПСОВ. 

Община Смолян с 

проекта е 

кандидатствала по 

Процедура с 

референтен №: 

BG161PO005/11/1.12/0

2/25 „Подобряване и 

развитие на 

инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни 

води в агломерации 

между 2 000 и 10 000 

е.ж.” но е отказано 

финансиране. 

 

След 

отказа на 

финансира

не и 

направени

те 

констатац

ии по 

документа

цията, 

Община 

Смолян е 

предприел

а действия 

за 

отстранява

не на 

описаните 

констатац

ии и 

отново е 
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внесла 

документа

цията за 

разглежда

не, с цел 

да се 

подготви 

документа

ция в обем 

и качество 

изискуема 

от МОСВ 

и 

вследващи

ят 

програмен 

период 

/2014-2020 

г/ да 

получим 

финансира

не. 

38 

Проект „Интегриран 

воден проект на 

агломерация гр. Смолян” 

С реализацията на проект 

ще бъде осигурено 

водоснабдяване и 

отвеждане на отпадните 

води до ГПСОВ на 16 940 

постоянно живеещи 

жители на гр. Смолян, 

което е обхващане на още 

53 % от населението или 

21 310 е. ж. с което 

успешно ще допълним 

реализирания ИСПА 

проект. С реализацията 

на проекта ще бъде 

постигнато изграденост 

на канализационна мрежа 

на агломерацията над 95 

%. Ще се извърши 

доизграждане, 

рехабилитация и 

реконструкция на 

канализационна мрежа и 

съвпадаща водопреносна 

мрежа на общо 89 

участъка за кв. 

„Каптажа”, кв. „Смолян”, 

кв. „Райково” и кв. 

„Устово”, участъци и 

улици принадлежащи 

към агломерация „гр. 

Смолян”. 

Процедура № 

ВG161РО005/10/1.11/0

3/19"Подготовка и 

изпълнение на проекти 

за подобряване и 

развитие на 

инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни 

води в агломерации 

над 10 000 е.ж." по 

приоритетна ос 1 

„Подобряване и 

развитие на 

инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни 

води " на оперативна 

програма „Околна 

среда 2007-2013 г.” 

Максималн

ата 

стойността 

на 

безвъзмезд

ната 

финансова 

помощ за 

проекта е 

41195567.4

6 

Дейностит

е по 

проекта се 

реализира

т на два 

етапа / 

подготовк

а и 

иапълнени

е/. Към 

настоящия

т момент 

сме на 

етап 

подготовк

а. 

Извършва 

се 

обследван

е на 

агломерац

ията 

/изготвяне 

на ПИП/ и 

изготвяне 

на идеен 

проект за 

отстранява

не на 

фосфор от 

ГПСОВ-

Смолян и 

работен 

проект за 

ВиК 

мрежата. 

Община Мадан 

39 Разширение на РД за ТБО В процедура сме по ПУДООС 4715496.32  
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гр.Мадан и изграждане на 

площадки за 

предварително третиране 

на отпадъци за общините 

Мадан, Златоград и 

Неделино/преработка І/ 

отчуждаване на земя от 

Горски фонд,има 

подписан договор със 

строителя от 15.12.2012г. 

Община Сатовча 

40 

Енергийна тематична 

мрежа между 

трансгранични гръцки и 

български местни власти 

(проекта е в партньорствъ 

със седем община) 

Създаване на енергййна 

мрежа; Обучение на 

общински служители; 

Енергиен одит на седем 

общински сгради; 

Създадени седем 

Енергийни общински 

планове. 

ОПЕТС Гърция - 

България 
543383.01€ 

Приключв

а на 

31.03.2013

г 

Община Борино 

41 

"Проектиране на 

интегрирана ВиК система 

и ПСОВ в с. Борино" 

техническа помощ за 

проектиране 
ОП "Околна среда" 591 961 завършен 

42 
"Водопороводна мрежа на 

с. Буйново, общ. Борино" 

реконструкция и 

доизграждане  на 

водопроводна мрежа 

Програма за развитие 

на селските райони 
  

43 
ПСОВ в с. Буйново, общ. 

Борино 
изграждане на ПСОВ 

Програма за развитие 

на селските райони 
  

44 
"Водопроводна мрежа на 

с. Ягодина, общ. Борино" 

реконструкция и 

доизграждане  на 

водопроводна мрежа 

Програма за развитие 

на селските райони 
  

45 

"Среднопланински 

атракцион и туристически 

маршрут - Дяволска 

пътека" 

 
Програма за развитие 

на селските райони 
35000  

Община Рудозем 

46 

Закупуване на нови 

контейнери тип " Бобър " 

и кофи тип " Мева " 

 Община Рудозем 12432 изпълнен 

47 

Създаване на заетост чрез 

развитие на социалното 

предприемачество в 

Община  Рудозем 

Включва озеленяване на 

три населени места - гр. 

Рудозем, с. Чепинци и с. 

Елховец 

ОПРЧР 60000 
изпълнени

е на 50% 

48 

Прилагане на мерки за 

енергийна ефективност в 

общинска образователна 

инфраструктура 

СОУ „ Св. св. Кирил и 

Методий “ - гр. Рудозем - 

СОУ „ Христо Ботев “- с. 

Чепинци - ОУ „ Христо 

Ботев “ - с. Елховец - 

ЦДГ „Дъга” с. Елховец - 

ЦДГ „Елица” с. Чепинци” 

ОПРЧР и фонд " 

Козлодуй " 
697827 

изпълнени

е на 100% 

49 

„Рехабилитация на 

вътрешна улица с. 

Витина.” 

 ПРСР 250934 
изпълнени

е на 100% 

50 

Ремонт и реконструкция 

на улици – „Снежанка”, 

„Здравец” и „Бор” в с. 

Чепинци” Община 

Рудозем” 

 ПРСР 883549 
изпълнени

е на 100% 

51 

Изграждане на 

канализация в кв. 

Койнарци, гр. Рудозем 

  762939 
изпълнени

е на 100% 

52 
”Техническа помощ за 

интегриран проект 
 ОПОС 3075299 

Извършен

о 
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Довеждащи колектори до 

пречиствателна станция за 

отпадни води гр. Рудозем 

– по поречието на река 

Чепинска и Елховска и 

изграждане на вътрешна 

канализационна и 

водоснабдителна мрежа 

на населените места по 

двете поречия.” 

проектира

не на В и 

К мрежа 

Община Лъки 

53 
Рекултивация на 

общинското депо за ТБО 

в момента проекта се 

преработва и ще включва 

техническа и биологична 

рекултивация на общ. 

Депо за ТБО 

МОСВ чрез ПУДООС 460000,00 

Проекта се 

преработв

а и отново 

ще бъде 

входиран 

в 

ПУДООС 

54 

"Корекции на реки 

"Манастирска" и 

"Лъкинска" в участъка им 

в урбанизираната 

територия на община 

Лъки 

изграждане на бетонна 

подпорна 

брегоукрепителна стена 

по десния бряг на река 

Лъкинска с височина 

5,10м.  и 6,40м. в 

различните участъци, в 

регулацията на гр. Лъки 

Оперативна програма 

„Регионално Развитие”  

2007-20013 г. 

798275,00 

на етап 

изпълнени

е 

Община Златоград 

55 

Проект "Техническа 

помощ за изготвяне на 

работен проект 

"Разширение на 

Регионално депо за ТБО- 

гр. Мадан и изграждане на 

площадки за 

предварително третиране 

на отпадъци в общините 

Мадан, Златоград и 

Неделино"; 

Изготвени и одобрени от 

ОбС Златоград, 

Общинска и регионална 

програма за управление 

на отпадъците и работен  

проект за претоварна 

станция за гр. Златоград 

ОП "Околна среда" 739070 

Изпълнен, 

но 

финансира

нето от 

ОП ОС е 

постъпвал

о в 

община 

Мадан, 

като 

водеща 

организац

ия 

56 

Проект "Всички заедно за 

чиста и привлекателна 

община" 

Реализирани две зони за 

отдих: Детска площадка в 

междублоково 

пространство на трите 

блока в началото на 

града; Детска площадка 

до чешма "Кадиев вриз". 

Национален конкурс 

"За честа околна среда" 

, МОСВ, ПУДООС, 

2009 г. 

9656 Изпълнен 

57 

Проект "Обичам 

природата и аз участвам в 

нея" 

Реализирани две зони за 

отдих: Детска площадка в 

междублоково 

пространство на бл. 7 и 8 

в кв. "Граничар;            

Детска площадка в кв. 

"Запад" на гр. Златоград,. 

Национален конкурс 

"За честа околна 

среда", МОСВ, 

ПУДООС, 2011 г. 

9991 Изпълнен 

58 

Релизация на проект "За 

чиста околна среда -с. 

Аламовци" 

Реализирана  зона за 

отдих, включваща детска 

площадка 

Национален конкурс 

"За честа околна среда" 

, МОСВ, ПУДООС, 

2012 г. 

9036 Изпълнен 

59 
Проект "Техническа 

помощ за подготовка на 

Изготвен работен проект 

и създадена проектна 

ОП "Околна среда", 

2008-2013 г 
338000 Изпълнен 
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инвестиционен проект за 

доизграждане, 

реконструкция и 

рехабилитация на 

водоснабдителна и 

канализационна мрежа / 

битова и дъждовна/ на гр. 

Златоград 

възможност за 

кандидатстване 

60 

Проект "Доизграждане, 

реконструкция и 

рехабилитация на 

водоснабдителна и 

канализационна мрежа / 

битова и дъждовна/ на гр. 

Златоград 

Община Златоград, 

съгласно поканата за 

кандидатстване за 

населени места под 10 

хил. ЕЖ е преминала 

предварителните етапи на 

оценка на проектното 

предложение, за което е 

издадено предварително 

становище на УО на 

ОПОС. В момента 

проектното предложение 

е в последен етап на 

оценка - окончателно, 

след което предстои 

сключване на договор 

ОП "Околна среда", 

2008-2013г 
18451489 

предстои 

изпълнени

е 

61 

Проект " Реконструкция 

на водопроводна мрежа  и 

канализация на ул. 

"Гривица"" 

Реконструкция 

водопроводна мрежа, 

чрез подмяна на 

съществуващите тръби с 

полиетиленови, за 

намаляване на загубите, 

повишаване качеството 

на водата, намаляване на 

авариите. 

общински бюджет 25000 Изпълнен 

62 

Проект "Изграждане на 

отводнително съоръжение 

и дъждоприемна решетка 

на ул. "Антим І", гр. 

Златоград" 

 

Междуведомствена 

комисия за 

възстановяване и 

подпомагане към 

Министерски съвет 

/МКВП/, 2011 г. 

90783 Изпълнен 

63 

Проект "Изграждане на 

отводнително съоръжение 

и дъждоприемна решетка 

на ул. "Възраждане", кв. 

Тракия, гр. Златоград" 

 МКВП, 2011 г. 12410 Изпълнен 

64 

Проект "Тръбен водосток 

в кв. 113 и кв. 117 по 

плана на гр. Златоград" 

 МКВП, 2011 г. 172014 Изпълнен 

65 
Проект " Тръбен водосток 

в с. Аламовци" 
 МКВП, 2011 г. 75056 Изпълнен 

66 

Проект "Реконструкция и 

доизграане на 

водопроводна мрежа в с. 

Долен" 

Реконструкция на 3 217 

м. водопроводна мрежа, 

чрез подмяна на 

съществуващите тръби с 

полиетиленови, за 

намаляване на загубите, 

повишаване качеството 

на водата, намаляване на 

авариите и дългосрочно 

запавмане на изградената 

улична настилка. 

Програма за развитие 

на селските райони 

2007-2013 г. 

828000 

Обектът е 

въвъден в 

експлоата

ция 
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67 

Проект „Изграждане на 

крайбрежна стена – 

корекция на левия бряг на 

р. Върбица по бул. 

„България” и почистване 

на речното корито” 

 

Оперативна програма 

„Регионално развитие”, 

2012 г. 

568351.73 

Обектът е 

въведен в 

експлоата

ция 

68 

Проект " Доиграждане на 

дъждовни водостоци на 

ул. "Гривица", кв. 154 и 

кв. 153 и ул. "Рупите", кв. 

153" 

 МКВП, 2012 г. 570387 

в момента 

тече 

процедура 

за избор за 

изпълните

л на 

проекта 

69 

Проект "Рехабилитация на 

градски парк в гр. 

Златоград" 

Паркът е част от 

концепцията за развитие 

и благоустрояване на 

централната градска част 

на гр. Златоград, с което 

се осигури зелена 

система и места за 

социални контакти, отдих 

и почивка. 

Програма за развитие 

на селските райони 

2007-2013 г. 

1122913.48 

Обектът е 

въведен в 

експлотац

ия 

70 

Проект "Реконструкция, 

ремонт и внедряване на 

енергоефективни мерки в 

сградите на ОУ "В. 

Левски"- Златоград, СОУ 

" Княз Борис І"-с. 

Старцево, ОУ "Св. Св. 

Кирил и Методий"- с. 

Долен 

Подменена даграма, 

реконструирана 

отоплителна 

инсталация,извършени 

допълнителни СМР, 

доставка и монтаж на 

технологично оборудване 

на плувен басейн към 

спортния комплекс на ОУ 

"В. Левски"- Златоград. 

ОП "Регионално 

развитие", 2008-2010 г. 
992724 

Обектът е 

въведен в 

експлотац

ия 

71 

Ремантни работи по 

фасада на сграда 

Общинска 

администрация- 

Златоград- фасади- 

североизток и югоизток" 

Подменена съществуваща 

дограма на прозорци с 

нова PVC профил с двоен 

стъклопакет и положена 

вътрешна и външна 

изолация 

Проект "Красива 

България", 2009 г. 
300000.00 

Обекта е 

въведен в 

експлотац

ия 
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Ремонтно 

рехабилитационни 

дейности за енергийна 

ефективност на сградата 

на ЦДГ "Снежанка" , гр. 

Златоград 

Подменена дограма на 

врати и прозорци и 

поставена топлоизолация. 

Извършен основен 

ремонт на санитарни 

възли за осигуряване на 

по- хигиенична среда и 

естетически издържана 

обстановка. 

Програмата за 

безвъзмездна помощ за 

проекти на местно 

равнище (GGP). 

Японско правителство 

,2009 г. 

37614 € 

Обектът е 

въведен в 

експлотац

ия 
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Проект " Изграждане на 

геотермална отоплителна 

система на гр. Златоград" 

към проект "Интегрирано 

използване на 

термоминаралната вода, 

натрупана в 

геотермалната система 

Ерма река -Елидже" 

Работния проект включва 

изпълнението на четири 

подобекта  

• Подобект 1 – 

Изграждане на 

водовземно съоръжение-

прокарване и оборудване 

на сондаж (860 m) за 

улавяне на минералните 

води, оборудван с помпа 

и автоматика. 

• Подобект 2 - 

Изграждане на 

От Държавен бюджет е 

изпълненото до 

момента строителство 

на стойност 1 114 

361.75 лв.  С решение 

на УС на ПУДООС са  

отпуснати средства в 

размер  3 990 323 лв. за 

реализация на първи 

подобект. За 

реализацията на 

подобект 2, 3, 4 е 

одобрена молбата на 

22903569.5

7 

Изпълнява 

се. 
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тръбопровод с тръби от 

епоксидна смола, 

армирани с намотани на 

кръст стъкловлакна, 

топлоизолиран, с 

дължина 13 500 m. По 

трасето се изграждат 

шахти за монтаж в тях на 

контролно-измервателна 

и регулираща апаратура. 

• Подобект 3 - 

Изпълнение на сграда на 

Геотермална централа в 

гр. Златоград, оборудвана 

с техника за контрол на 

налягането в 

тръбопровода и за 

контрол температурата на 

водата от градската 

мрежа. 

• Подобект 4 - 

Строителство на градска 

топлопреносна мрежа с 

предварително изолирани 

стоманени тръби, 

изграждане на седем 

абонатни станции за 

отопление на осем 

обществени сгради, 

изпълнение на два моста 

с дължина 18m и 32m за 

преминаване през реката 

в града. 

общината Златоград от 

НДЕФ на първи етап. 

За окончателното 

одобряване и 

осигуряване на 

средствата за 

довършване на обекта, 

в момента се 

разработва 

необходимата 

документация. 

74 

Проект "Изотвяне на 

хидроложки доклад 

Преоценка на ресурсите 

от минерална вода в с. 

Ерма река" 

В резултат на 

изпълнението на проекта 

е изготвен доклад за 

преоценка на експл. 

Ресурси на находището и 

е издадена заповед на 

Министъра на околната 

среда и водите, с която е 

утвърден до 27 л/с експл. 

ресурс. 

ПУДООС, 2011-2012 г 17964  

 

„Енергоефективни мерки 

за сградата на 

ОУ”В.Левски” гр. 

Златоград на стойност 406 

494 лева, в която е 

включено полагане на 

топлоизолация на 

сградата 

За подготовка на 

проектна документация  е 

изготвен Доклад за 

енергийно обследване на 

сградата . Проектът е 

одобрен и през 2013 

година предстои да бъде 

изпълнен. Средствата за 

изпълнение няма да 

постъпват по сметката на 

община Златоград. 

Разплащането с 

изпълнителите ще се 

извършва от МИЕТ. 

общински бюджет, 

2012 г. - 4 000 лв, 

МФК, МИЕТ 

4000 лв - за 

подготовка, 

406494 лева 

за 

изпълнение 

Изпълнява 

се. 
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„Енергоефективни мерки 

за сградата на 

СОУ”Антим I-ви” гр. 

За подготовка на 

проектна документация  е 

изготвен Доклад за 

общински бюджет, 

2012 г. - 4 000 лв, 

МФК, МИЕТ 

4000 лв - за 

подготовка, 

178398 лева 

Изпълнява 

се. 
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Златоград на стойност 

178 398 лева, в която е 

включено подмяна на 

дограма и полагане на 

топлоизолация на 

сградата ; 

енергийно обследване на 

сградата . Проектът е 

одобрен и през 2013 

година предстои да бъде 

изпълнен. Средствата за 

изпълнение няма да 

постъпват по сметката на 

община Златоград. 

Разплащането с 

изпълнителите ще се 

извършва от МИЕТ. 

за 

изпълнение 

76 

„Енергоефективни мерки 

за сградата на Общинска 

администрация гр. 

Златоград ” на стойност 

187 996 лева, в която е 

включено подмяна на 

дограма и полагане на 

топлоизолация на 

сградата по фасади 

северозапад и югозапад 

За подготовка на 

проектна документация  е 

изготвен Доклад за 

енергийно обследване на 

сградата . Проектът е 

одобрен и през 2013 

година предстои да бъде 

изпълнен. Средствата за 

изпълнение няма да 

постъпват по сметката на 

община Златоград. 

Разплащането с 

изпълнителите ще се 

извършва от МИЕТ. 

МФК, МИЕТ 

4000 лв - за 

подготовка, 

187 996 

лева за 

изпълнение 

Изпълнява 

се. 

 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

През 2012 година не се наблюдава съществено изменение във компонентите и 

факторите на околната среда, предмет на превенция и контрол от страна на РИОСВ-

Смолян. Тенденцията в икономиката на региона от предходните години се е запазила, 

поради продължаващата икономическа ситуация, както в България така и в световен 

мащаб, което от своя страна оказва влияние по отношение опазването на околната 

среда. Като цяло общественият интерес в областта на опазването на околната среда и 

включването в отбелязването на екологични кампании на регионално ниво е висок. 

Особено активно е участието, както на общините и регионалните структури, така и на 

гражданите, в кампанията „Да изчистим България за един ден”. Висока е обществената 

ангажираност и при провеждането на други организирани прояви, свързани с 

отбелязването на екологични празници. Прави впечатление желанието на гражданите 

да се включват в акции по засаждане на дървета. Като нов елемент през годината 

можем да отчетем тенденцията към засилено сътрудничество с други регионални 

структури, като РДГ – Смолян, РЗИ – Смолян, ОД „Полиция”, Областна 

администрация. Съвместните инициативи  са насочени основно към учащи, като 

участието на представители от различни ведомства прави отбелязването на 

екологичните празници по – пълно и представя различи аспекти – например „околна 

среда – здраве”, „опазване на горите” и др.   

Основна задача на РИОСВ-Смолян, като регионална структура на Министерство на 

околната среда и водите през изтеклата година е била прилагане на политиката на 

министерството на регионално ниво в областта на окалната среда. Не на последно 

място е и възпитаване на екологично самосъзнание в населенитео от региона, чрез 

информационни, превантивни и контролни дейности. Повишаването професионализма 

на експертите в РИОСВ-Смолян по прилагане на екологичното законодателство е 

ключов фактор в по-доброто опазване на околната среда в региона. Участието на 

експерти в проекти по ОПОС за решаване на конфликта „човек – мечка” и 
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предприемане на своевременни оперативни мерки и действия по осъществяването на 

ефективен контрол на ползванията в защитените зони и територии и за спазване 

установените режими в тях ще осигури дългосрочно и устойчиво решаване на 

поставените проектни цели. Прилагането на  схемата на „Комплексна проверка” за 

инсталации и обекти, подлежащи на контрол, оптимизира дейността на инспекцията по 

време на прилагане на екологичното законодателство. Като още една основна цел на 

РИОСВ-Смолян е така да интегрира екологичното законодателство в региона, че 

опазването на околната среда да стане дълг на всеки гражданин. 

 

VII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 


