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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 
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 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 
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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Целта на настоящия доклад е да бъдат информирани всички заинтересовани 

страни за състоянието на околната среда през 2013 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. В допълнение доклада ще служи като източник на информация и отправна 

точка в процеса на интегриране на политиката по околна среда в регионалните и 

общински политики, както и във всички секторни политики 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 41590 души, а най-

малка – община Лъки с население 3294 души. Общият брой на населението попадащо в 

територията на РИОСВ-Смолян е 153 380 души.  
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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. 
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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-0885-229 760,  

 Директор дирекция „Контрол и превантивна дейност“ – 60111 

 Директор дирекция „Административно финансови и правни дейности“ - 60104 

 Дежурен телефон, информация и Офис за компл. обслужване – 60100; 0885-860231;  

 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,  

 Експерт „Информационно обслужване“ – 60115; 

 Началник отдел “Контрол на околната среда” - 60108  

 Експерти направление “Води” – 60765; 60766 

 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 – 

РИОСВ – Смолян 

 

http://smolyan.riosv.com; email: riosv-smolyan@mbox.contact.bg 

 

 

  

Министерство на околната среда и водите 

 

http//www.moew.government.bg  

 

mailto:rlab_smolian@mail.bg
mailto:bd_Smolian@abv.bg
http://smolyan.riosv.com/
mailto:riev@smolyan.escom.bg
mailto:riev@smolyan.escom.bg
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II. АНАЛИЗИ ПО КОМПОНЕНТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

ІI.1. КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

 

1. Мрежа за контрол на качеството на атмосферния въздух на територията 

на РИОСВ Смолян, като част от НСМОС – подсистема “въздух”. 

 

Контролът за качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВ-

Смолян се осъществява от Автоматична Измервателна Станция /АИС/ разположена в 

гр. Смолян.  
На територията на инспекцията се намира и Комплексна  Фонова Станция /КФС/-

“Рожен”. Функционирането на станцията дава възможност да се получава пълна, обективна 

и комплексна информация за състоянието на компонентите и обектите на околната среда на 

фоново ниво. Целта е да се осигури провеждането на системни и комплексни наблюдения 

на компонентите от околната среда в райони с малки антропогенни въздействия. Нивото на 

фоновото замърсяване и динамичното му изменение е важна първична информация, 

извънредно необходима за оценка и прогноза на състоянието на околната среда, а оттук за 

създаване на екологични норми за допустимо антропогенно натоварване и разработване на 

стратегии на национално и международно ниво.  

В АИС-Смолян се извършват измервания за определяне нивата на фини прахови 

частици /ФПЧ10/. Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха. Вредният му 

здравен ефект зависи главно от размера и химичния състав на суспендираните прахови 

частици. 
Основни източници на прах са промишлеността, транспорта, енергетиката и битово 

отопление. През отоплителния сезон на локално ниво основен източник на замърсяване с 

прахови частици е изгарянето на твърди и течни горива в бита и зимното опясъчаване. Причина 

за значителният брой превишения са и географското разположение на града и специфичните 

метеорологични условия /ниска скорост на вятъра, наличие на инверсии и др./. Това е особенно 

актуално през зимния сезон, при които се намалява възможността за разсейване на 

атмосферните замърсители. 

Фините прахови частици се емитират в атмосферата директно (първични емисии) или се 

образуват от емитираните в атмосферата газове - прекурсори на фини прахови частици 

(вторични емисии). 

Нормите за нивата на ФПЧ 10, както и допустимият брой 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/m
3
 35 от 01.01.2009г. 

Средногодишна норма (СГН) 

СГН 40 µg/m
3
 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  
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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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Пунктове с 
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концентрации 

над ПС на СДН: 

1.АИС-Смолян 

2.КФС-Рожен 

 

 

 

да- 

92 бр. 

не. 

              

Пунктове с 

регистрирани 

концентрации 

над СГН: 

1.АИС-Смолян 

 

 

 

 

43.22 

              

 

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

концентрация. 

 

На АИС-Смолян през 2013 година са извършени 351 измервания за ФПЧ10, от 

които наднормените стойности са 92 броя, като през м. декември имаме 24бр. 

наднормени стойности, през януари и февруари са отчетени по 21 наднормени 

стойности, през м. март 11бр., през м. ноември-9бр, май.4бр и м. октомври-2бр. При 

анализ на резултати за 2013г. е видно, че  наднормените стойности за  ФПЧ10 са през 

зимните месеци, като през месеците-януари и февруари имаме месечна концентрация 

над 60 µg/m
3
. а за м. декември имаме месечна концентрация от 98.36 µg/m

3
. Тези 

високи стойности утежняват много както средногодишна концентрация на ФПЧ10, като 
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за последните три години измерените стойности са: за 2011- 49
 
 µg/m

3
,  за 2012г-45.54 

µg/m
3
 , а за 2013г. -43.22 µg/m

3
 при норма за опазване на човешкото здраве - 40 µg/m

3
, 

така също и допустимият брой превишения за една календарна година,  за 2011г-119бр., 

за 2012-105бр., а за 2013г-92бр. при допустими превишения-35бр. годишно. 

През месеците-януари, февруари и декември характеризиращи се с ниска скорост 

на вятъра имаме най-много наднормени стойности. За 2013г. от 86 измервания през 

тези три месеца имаме 66 наднормени дни, за същият период имаме 12 дни със скорост 

на вятъра над 2м/сек, от които през 10 дни стойностите са под нормата. 
С Решение №694 на общински съвет-Смолян състояло се на 28.05.2011г. е приета програма 

за намаляване замърсяването с ФПЧ10 на територията на община Смолян, като целта на 
програмата е намаляване нивата на замърсителите на въздуха на територията на община 
Смолян и достигане на нормите за ФПЧ10 в периода 2011-2013.  

Основни заключения от резултатите на моделирането в програмата са, че на първо място 

и най-голям принос към замърсяването на атмосферния въздух в град Смолян с ФПЧ10 има 

ресуспендираният прах, както и че използването на пясък за зимно третиране на уличната 

мрежа има негативно влияние върху КАВ на град Смолян. Респективно вследствие на 

заключенията, като приоритет  номер №1 в програмата е посочено: „Модернизиране и 

поддържане на чистотата, включително опясъчаването”. Мярката посочена от авторите на 

програмата е „Алтернативно третиране на улиците” и е с очакван ефект намаляване нивата на 

ФПЧ10 с 15 µg/m
3
. В програмата мярката за алтернативно третиране на улиците е цитирана с 

висок приоритет и е заложена в краткосрочни, средносрочни и дълготрайни мерки.  

На КФС „Рожен” през периода имаме 350 измервания без наднормени стойности.  
В следващата графика са дадени минимална, средна и максимална стойност на ФПЧ 10. 

Дадена е и съответната норма. 

 

През 2013г. плана в част „Въздух” е изпълнен целият. За годината бяха предвидени в 

плана 219 обекта с 221 бр. проверки. За годината в плана бяха предвидени 105 обекта със 105 

бр. проверки.  

Броят на проверките на обекти влияещи върху КАВ е по-малък в сравнение с 2012г., 

което се дължи основно на редуцираният план за контролната дейност на РИОСВ-Смолян в 

сравнение с предходната година. Установяват се много неработещи обекти вследствие на 

продължителната рецесия, което е и причина за по-малкият брой проверки. 

ФПЧ 10 за АИС - СМОЛЯН 2013г.
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Извършени са 22 извънредни проверки, като в тях влизат 5бр емисионни измервания, 

14бр. проверки свързани с текущи месечни санкции, 2бр. проверки по жалби на „Ента”ООД-

Мадан и една последваща проверка. 

Дадени са 12 предписания, като всички са изпълнени. Предписанията през 2013г. са 

значително по-малко от тези през 2012г.. Причините основно са две-избягване даването на 

предписания законно установени /представяне на годишни отчети; срокове упоменати в 

наредбите, касаещи КАВ и др./, както и утвърденото законодателство в част „Въздух” със 

съответните срокове и задължения на лицата, което е предпоставка за изпълнение на 

разпоредбите в контролираните обекти 

Проверките на обекти, източници на емисии по Наредба №1/2005 год. са 44 броя, 

Извършено е емисионно пробонабиране през разглеждания период на 5 обекта: площадка на 

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

България”EООД-Чепеларе-завод №1; котелна централа на „Белотекс-95” АД-Златоград, както и 

на двете обогатителни фабрики-в гр. Лъки и с. Ерма река. На базата на резултатите от 

извършените контролни измервания са наложени текущи месечни санкции.  

На един обект-„Родопея-Белев” ЕООД-Смолян не беше извършен емисионен контрол. 

Измерването не е осъществено, тъй като смяната на горивото /от дизелово гориво на природен 

газ/ е извършено през лятото на 2013г. Късната смяна на горивото, както и натоварването на 

котлите /преработката на мляко силно варира през различните сезони/ не осигури условия за 

измервания при   70 % от номиналната мощност, затова измерванията не са осъществени. 

Извършени са 54 бр. проверките на обекти, работещи с ЛОС. По Наредбата за 

ограничаване на емисиите на ЛОС при употреба на органични разтворители в определени бои, 

лакове и авторепаратурни продукти са извършени 5 броя проверки, по Наредба №7/2003 г. за 

ЛОС в инсталации те са 23 броя и проверките по Наредба №16/1999 г. за съхранение, товарене 

или разтоварване на горива са 32 броя.  

През годината са регистрирани всички инсталации, подлежащи на регистриране по чл. 

30л от ЗЧАВ и в съответствие с дейностите по Наредбата. 

Големите доставчици на бои, лакове и авторепаратурни продукти работят в 

съответствие с изискванията на Наредбата. При проверките не се констатират 

нарушения по етикетирането на предлаганите продукти.  
Проверени са 35 обекта с хладилни и климатични инсталации с над 3 кг фреон. През 

2012г. бяха проверени всички обекти в региона с инсталации над 3кг фреон. През 2013г не са 

проверени обекти стриктно спазващи законодателството, както и малки обекти с 1÷3бр 

инсталации в тях. Дадени са 8бр. предписания, касаещи представяне на копия от проверки за 

херметичност, както и дневници на съоръженията, като предписанията са изпълнени 

Положителните констатации са:  

- Извърши се цялостна реконструкция на котлите на „Амер спортс”АД-Чепеларе-завод 

№2 и се премина от гориво мазут и нафта на гориво газ. 

-два пъти месечно миене на градския и транзитен трафик в гр.Смолян 

-асфалтиране на 9879м
2
 участъци от уличната мрежа на гр.Смолян 

-оформени са 2 дка нови тревни площи в гр. Смолян 

Проблеми: 

- Масово използване на твърди горива в бита. 

- 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. 

- Продължава констатираната през годините тенденция на територията на 

инспекцията да се монтират и експлоатират котли с различно гориво /ток, твърдо 

гориво, нафта/, без инвеститорите да се съобразяват с метеорологични и топографски 

дадености, като за вида гориво РИОСВ-Смолян научава “постфактум”, Цитираната 

констатация съчетана с желанието на гражданите да живеят в по-чиста околна среда, 

провокира непрекъснати жалби и сигнали за едни и същи обекти многократно. 
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- 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 качеството водите оказват два фактора – битовите 

отпадъчни води и промишлените отпадъчни води. 

Битовите отпадъчни води замърсяват водоприемниците след по-големите 

населени места в района: 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 ГПСОВ на Мадан, Рудозем, Златоград и Смолян 

работят с много добър пречиствателен ефект, като се отчита сериозно подобрение на 

качеството на водите на реките Маданска, Арда, Върбица и Черна след тези 

агломерации. Извършиха се проверки на тези ГПСОВ съгласно плана, включително и 

на СПСОВ-с. Проглед и ПСОВ”Пампорово”-к.к. “Пампорово”. Взети бяха водни проби 

на изход ПСОВ, като резултатите от анализа на отпадъчните води отговарят на 

емисионните норми, съгласно Прил. № 3 към Наредба №6/2000 год. и издадените 

разрешителни за заустване, като единствено на изход ПСОВ „Пампорово“ резултатите 

превишават поставените емисионни норми в издаденото Разрешително за заустване 

през зимните месеци по показатели азот - амониев, азот - нитритен, азот -  нитратен. 

Икономическата криза доведе до затваряне на производства, за сметка на 

създаването на други по-малки и гъвкави предприятия от леката промишленост и 

туризма. След тази икономическа редукция, като основни замърсители на 

водоприемниците се определят отпадъчните 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 отпадъчни 

води с наднормено съдържание на тежки метали, за което са наложени имуществени 

санкции през 2013 год.. Към момента има действащи текущи месечни санкции и на 

трите рудника – „Крушев дол”, „Джурково” и „Дружба”. 

През 2013 год. качеството на заустваните от ХХ”Рудозем-2” отпадъчни води 

значително се подобри. Трайно се увеличи дължината на утаечното езеро, след 

извършените през 2012 год. строителни дейности по надграждане на долна и горна 

преградни стени, повдигане нивата на скатни и аварийни преливници и възстановяване 

на нормалния фронт на намиване. Цианидите в отпадните води се стабилизираха под 

допустимите норми, след известно колебание и минимално завишение в началото на 

2013 год., за което беше наложена текуща санкция. Същата беше отменена месец по-

късно. Всички останали контролни проби са под ПДК на нормите в РЗ.  

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 год. се изгради нов стоманобетонов 

хоризонтален утаител с дължина над 100 м след горно утаечно езеро. В края на 2013 
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год. се установи теч от една от стените на съоръжението, като беше дадено 

предписание за преустановяване на теча. Дружеството предприе необходимите мерки 

за овладяване на теча, като се изгради временна канавка под съоръжението, в която 

постъпва просмуканата вода и с помпи се връща обратно в утаителя. По този начин 

няма заустване на непречистени води в р.Лъкинска. През 2014 год. при настъпване на 

подходящи условия, ще се предприемат дейности за цялостен ремонт на съоръжението. 

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 

отпадъчните води чрез въвеждане на нови технологии – изграждане на допълнителни 

мощности към съществуващите пречиствателни съоръжения, реконструкция и 

модернизация на същите. 

През 2013 год. се запазва тенденцията за намаляване на преработваното сурово 

мляко, което води и до намаляване на формираните отпадъчни води от 

млекопреработката. 

„Родопея Белев” ЕООД-Смолян започна проектиране на ЛПСОВ, с което ще се 

разреши проблема  с изпусканите в ГК-Смолян големи количества отпадъчни води от 

мандрата. На дружеството беше съставен акт за изпускане на непречистени отпадъчни 

води в р.Черна през аварийния преливник на мандрата. 

През 2013 год. в плана се предвидиха по-малко проверки на МПП, поради 

постигнатите добри резултати в периода 2010 год.-2012 год., вследствие на което се 

занижи контрола на млекопреработвателните предприятия в община Ардино. Това 

доведе веднага до негативни последствия и през м. август постъпи сигнал за изпускане 

на непречистени отпадъчни води в р. Белиизворска. След извършване на спешна 

проверка се установи източника на замърсяването-МПП-с.Бял извор към ЕТ”АЛАДА-

Мохамед Банашък”-с.Бял извор. Взеха се водни проби на изход площадков канал, 

преди заустване на отпадъчните води в реката и от самата река при разклона за Ардино. 

След излизане на протоколите с резултатите с анализите от изпитването на пробите, 

срещу ЕТ „АЛАДА-Мохамед Банашък“ с. Бял извор, община Ардино се предприеха 

административно-наказателни мерки и съставяне 1 АУАН. 

Обектите в отрасъл “Производство на козметични продукти” са 3 бр. - “Рубелла 

Бюти” АД, фабрика в Рудозем, “Арси Козметикс” ЕООД, цех за козметика в с. Елховец 

и “Вентони Козметик” ЕООД, цех за козметика в Рудозем. Обектите имат изградени 

пречиствателни съоръжения за физико-химично пречистване на отпадъчните води, като 

същите са в добро техническо състояние. През 2013 год. е съставен 1 АУАН на 

„Вентони Козметикс“ ЕООД гр. Рудозем, за установено аварийно изпускане на отпадни 

води в р. Арда в края на 2012 год.. 

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 

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

канализация на населено място). 

През 2013 год. са извършени 29 бр. проверки от експертите по опазване на водите 

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

лица. Жалбите са от различно естество, като преобладаващите са за замърсяване на 

реки, за измиране на риба и нерегламентирани зауствания на отпадъчни води в реките. 

На всички жалби и сигнали е реагирано своевременно и според констатираните 

факти и обстоятелства са предприети съответни мерки и действия, като по три от 
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сигналите са съставени 3 бр. АУАН. Проверените жалби, които са от компетентността 

на други институции, са препращани по компетентност до съответните държавни 

органи или общини. 

 

2. Опазване на повърхностните води 

Информация за състоянието на водните тела в териториалния обхват на РИОСВ 

Смолян ще бъдат представени в докладите по околна среда от съответните басейнови 

дирекции със седалище Пловдив и Благоевград. 

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

През м. юни 2013г. бяха извършени: 

1. 19 бр. проверки за техническото състояние на язовирите и ХТС съоръжения, 

съгласно Заповед № ОК-03-02-209 / 16.05.2013 г. на Областния управител на област 

Смолян.: 

- Язовир”Златоград”, гр.Златоград; 

- Микроязовир „Заставата”, общ.Златоград; 

- Хвостохранилище „Ерма река”, с.Ерма река; 

- Микроязовир „Букова поляна”, общ.Мадан; 

- Хвостохранилище „Рудозем-2”, гр.Рудозем; 

- Микроязовир „Хайдушки поляни”, общ.Смолян; 

- Микроязовир „Лагера”, общ.Смолян; 

- Микроязовир „Кирянов гьол”, общ.Смолян; 

- Микроязовир „Пампорово”, общ.Смолян; 

- Микроязовир”Давидково”, общ.Баните 

- Микроязовир „Барутин”, общ.Смолян; 

- Микроязовир „Горово”, общ.Смолян; 

- Язовир „Цанков камък”, общ.Девин; 

- Микроязовир „Аванлии”, общ.Девин; 

- Изравнител „Тешел”, общ.Девин; 

- Микроязовир „Извора”, общ.Борина; 

- Язовир „Голям Беглик” 

- Язовир „Караджа дере” 

- Язовир „Доспат 

2. 13 бр. проверки на проводимостта на речните корита и съществуващи мостови 

съоръжения над тях, съгласно Заповед № ОК-03-02-241 / 31.05.2013 г. на Областния 

управител на област Смолян в общ. Смолян, Чепеларе, Доспат, Борино, Девин, 

Златоград, Неделино, Баните, Рудозем и Мадан. 

 

През м.ноември 2013г. бяха извършени: 

1.19 бр. проверки за техническото състояние на язовирите и ХТС съоръжения, 

съгласно Заповед № ОК-03-02-562/21.10.2013 г. на Областния управител на област 

Смолян; 

- Язовир”Златоград”, гр.Златоград; 

- Микроязовир „Заставата”, общ.Златоград; 

- Хвостохранилище „Ерма река”, с.Ерма река; 

- Микроязовир „Букова поляна”, общ.Мадан; 

- Хвостохранилище „Рудозем-2”, гр.Рудозем; 

- Микроязовир „Хайдушки поляни”, общ.Смолян; 

- Микроязовир „Лагера”, общ.Смолян; 

- Микроязовир „Кирянов гьол”, общ.Смолян; 

- Микроязовир „Пампорово”, общ.Смолян; 
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- Микроязовир”Давидково”, общ.Баните 

- Микроязовир „Барутин”, общ.Смолян; 

- Микроязовир „Горово”, общ.Смолян; 

- Язовир „Цанков камък”, общ.Девин; 

- Микроязовир „Аванлии”, общ.Девин; 

- Изравнител „Тешел”, общ.Девин; 

- Микроязовир „Извора”, общ.Борина; 

- Язовир „Голям Беглик” 

- Язовир „Караджа дере” 

- Язовир „Доспат 

2. 15 бр. проверки на проводимостта на речните корита извън регулационните 

граници на населените места, съгласно Заповед № ОК-03-02-563/21.10.2013 г. на 

Областния управител на област Смолян в общ. Смолян, Чепеларе, Доспат, Борино, 

Девин, Златоград, Неделино, Баните, Рудозем и Мадан ; 

 

ІІ.3. ЗЕМИ И ПОЧВИ 

 

1. Обобщена информация за територията на РИОСВ - Смолян,  
 

Баланс по видове територии по предназначение за 2013 г. 

 

№ Вид на територията Имоти, бр. Площ (дка) Площ (%) 

1 За нуждите на селското стопанство 307966 685908.0 21.35 

2 За нуждите на горското стопанство 32488 2412510.8 75.09 

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 2013 

година, от които са взети проби на пункт 149 – с. Барутин, пункт 167 – с. Михалково, 

пункт 197 – с. Чокманово, пункт 214 – с. Кръстатица, пункт 215 – с. Планинско, пункт 

229 – с. Диманово, пункт 199 – с. Дряново. 

Почвени пунктове от национална система за почвен мониторинг ΙΙ
-ро 

ниво, 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 извършения анализ на  

почвените проби, наднормените стойности са за олово, кобалт, никел. 

 

3. Нарушаване на земите и почвите от добивната промишленост 

За намаляване на въздействието на минно-добивната и преработвателна дейност 

върху компонентите на околната среда, в частност компонент почви се изпълняват 

оздравителни мероприятия в изпълнение на Постановление на Министерски Съвет № 
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140/23.07.1992 г., за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на 

неефективни производствени мощности в страната и във връзка с приетата Програма за 

отстраняване на минали екологични щети причинени до приватизацията на 

Дружествата. Съгласно ПМС № 140/23.07.1992 г. дружествата в региона с обекти 

признати като минали екологични щети в резултат от рудодобива, подлежащи на 

техническа и биологична рекултивация са „Горубсо Мадан” АД и „Лъки Инвест” АД. 

Относно решаването и отстраняване на проблемите от минали екологични щети, 

причинени до момента на приватизация са изпълнявани предвидените за целта 

дейности. 

Всички 13 обекта по Програмата за отстраняване на минали екологични щети на 

двете дружествата са със завършена техническа и биологична рекултивация. В 

следващите 2 години ще бъде проведен мониторинг на тези обекти с цел оценка на 

ефекта от рекултивацията върху компонентите на околната среда. 

 

4. Замърсяване на почвите с продукти за растителна защита /пестициди/ 

Няма информация от пунктовете на НСМОС, за съществуващи проблеми с 

наднормено замърсяване на почви с разрешени продукти за растителна защита на 

територията на РИОСВ. 

На територията на инспекцията 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. През 2013г. склада в 

с.Вълкосел, който е разположен в частна собственост е изместен в с.Сатовча, в сграда 

общинска собственост. 

 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. Сатовча, 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. 

И през 2013г. 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. 

По подаден сигнал м.юни 2013г. в бивш склад на АПК с.Могилица бяха открити 

15 броя чували и един бидон с изоставени пестициди с изтекъл срок на годност. 

Своевременно бяха взети мерки от община Смолян, като пестицидите бяха опаковани и 

извозени в склада с.Търън, а сградата бе санирана с хидратна вар. Не се установи 

собственика на изоставените пестициди. 
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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 свързани с ерозията на почвите, са локалното 

замърсяване с тежки метали и съществуването на обширни територии с нарушена 

почвена покривка от дейността на добивните предприятия. През 2013г. са изпълнявани  

мероприятия по програмата за отстраняване на стари щети на миннодобивни 

предприятия, като е изпълнена техническа и биологична рекултивация на 13 обекта с 

обща площ 54.5 дка. 

 

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 2012 г., резултатите за същите 

за 2013 г. са с близки стойности, което показва, че няма промяна на цялостната картина 

от предходната година до момента на пробонабирането, с изключение на пункт на с. 

Борино, срещу Водна кула,резултатите са показали по-високи стойности за pH > 5. 

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 2013г. не са извършвани проверки по населени места за нерегламентирани 

сметища. Такива са правени само по сигнали 11 броя и установяване от експертите при 

извършване на други проверки – 12 броя. Предимно се наблюдава замърсяване на 

почвената повърхност със строителни и битови отпадъци, не са констатирани с 

производствени и опасни отпадъци.След предприети действия от страна на общините 

и/или нарушителите замърсените терени са незабавно почистени. 

 

9. Кратка обобщена оценка за състоянието на почвите на територията на 

РИОСВ  

Най-силно се уврежда околната среда в резултат на проучването, добива и 

първичната преработка /обогатяването/ на подземни богатства. 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 

оздравителни мероприятия в изпълнение на Постановление на Министерски Съвет № 

140/23.07.1992 г., за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на 

неефективни производствени мощности в страната във връзка с приетата Програма за 
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отстраняване на минали екологични щети причинени до приватизацията на 

Дружествата. 

Всички обекти по Програмата за отстраняване на минали екологични щети, 

причинени до момента на приватизацията са със завършена техническа и биологична 

рекултивация. В следващите 2 години ще бъде проведен мониторинг на тези обекти с 

цел оценка на ефекта от рекултивацията върху компонентите на околната среда. 

Продължава 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 

местност 

Държавна 

публична 

Стопанисвана 

отобщината 

Общинска 

публична 

1031.948 Доспат Не 

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 

1110.165 Девин Не 
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Частна 

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 

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 
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36. 
"Крепоста 

Градището" 

Защитена 

местност 

Частна 

Държавна 

публична 

Кооперативна 

Стопанисвана 

от общината 

9.753 Смолян Не 

37. "Лятната гора" 
Защитена 

местност 

Държавна 

публична 

Общинска 

публична 

42.125 Смолян е 

38. "Дълбок дол" 
Защитена 

местност 

Държавна 

публична 
5.973 Смолян Не 

39. "Врача" 
Защитена 

местност 

Държавна 

публична 
4.050 Смолян Не 

40. "Чернока" 
Защитена 

местност 
Кооперативна 7.366 Смолян Не 

41. "Турлата" 
Защитена 

местност 

Кооперативна 

Частна 

Стопанисвана 

от общината 

18.352 Смолян Не 

42. "Хубча" 
Защитена 

местност 

Държавна 

публична 

Съсобственост 

48.460 Смолян Не 

43. 
"Соскучански 

дол" 

Защитена 

местност 

Държавна 

публична 

Частна 

112.789 Смолян Не 

44. 
"Бориковска п-

ра" 

Природна 

забележителност 

Държавна 

публична 
0.999 Смолян Не 

45. "Улцата" 
Природна 

забележителност 

Държавна 

публична 
0.954 Смолян Не 

46. "Невястата" 
Природна 

забележителност 

Държавна 

публична, 

Частна 

49.655 Смолян Не 

47. "Ледницата" 
Природна 

забележителност 

Държавна 

публична, 

Съсобственост 

11.157 Смолян Не 

48. "Момата" 
Природна 

забележителност 

Общинска 

публична 
1.577 Смолян Не 

49. 
"Сарийска чука-

Главата" 

Природна 

забележителност 

Общинска 

публична 
2.154 Смолян Не 

50. 
"Смолянски 

езера" 

Природна 

забележителност 

Държавна 

публична 
51.158 Смолян Не 

51. "Градище" 
Природна 

забележителност 

Държавна 

публична 
7.337 Смолян Не 

52. 
"Смолянски 

водопад" 

Природна 

забележителност 

Общинска 

публична 
0.200 Смолян Не 

53. "Конски дол" 
Поддържан 

резерват 
Държавата-МОСВ 34.399 Сатовча Да 

54. „Манастирището” 
Защитена 

местност 

Държавна 

публична 
71.000 Сатовча Не 

55. 
"Средните 

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 
39.614 Чепеларе Не 



 21 

Общинска 

публична 

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   

 

За 2013 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. 

- Изготвена е документация за обявяване на нова защитена територия ПЗ 

„Казанджи дере“ земл. на с. Мугла, община Смолян, ТП „ДГС – Смолян“. Обекта на 

защита е интересен скален  ландшафт по течението на дере „Казанджи дере“. 

 

2. Биоразнообразие 

По отношение на опазване на биоразнообразието, защитените територии и 

защитените зони от екологичната мрежа „НАТУРА 2000“ през 2013 година не са 

регистрирани съществени изменения на параметрите. 

На територията на  РИОСВ – Смолян две фирми осъществяват дейности по 

изкупуване и реализиране на билки от лечебни растения: РКС – Смолян и ЕТ „Иси – 

Кар Исмет Чорбаджиев“.  

На основание  Заповед № РД – 65  от 28 януари 2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 14 от 

12.02.2013 г.) и Заповед № РД – 08 – 02 / 27.02.2013 г. на Директора на РИОСВ – 

Смолян, одобрената квота за изкупуване на растения със специален режим на опазване 

и ползване за РИОСВ – Смолян, цвят лечебна иглика ( Primula veris )  е разпределена 

както следва - 200 кг  на РКС  – Смолян и 100 кг  на ЕТ „Иси – Кар Исмет 

Чорбаджиев“. 

В края на годината се представи  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, Бял равнец, Коприва и др. Количествата събрани билки са 

сравнително малко и това не създава предпоставка за нарушение на находищата. 

През 2013 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,  ДЛС – Извора, ДЛС – Кормисош; 

Събраните данни показват че популациите на двата защитени вида са стабилни. 

При дивата коза има и разширение на ареала на обитание. 

На територията на РИОСВ – Смолян не са регистрирани загуба на защитени 

видове. Местообитанията са в благоприятно природозащитно състояния. 

Фрагментацията на местообитанията в следствие на антропогенни и природни фактори  

е незначителна. Решенията по оценка за съвместимост със защитени зони от „Натура 

2000“ е 11 бр. Най-много решения са издадени за жилищно строителство и бази за 
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отдих. Проверките на терен показват, че по-голяма част от съгласуваните обекти на са 

реализирани. 

Количеството на щетите от кафява мечка върху селскостопанско имущество през 

2013 година се е увеличило 10 % спрямо 2012 г. 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. Не се констатираха сериозни 

инциденти свързани с мечката. За годината не са издавани разрешителни за отстрел на 

екземпляри кафява мечка. 

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 31 броя диви кози и 6 броя са уловени за разселване в 

северозападната част на Стара планина.   

През годината продължи изпълнението на два проекта по Оперативна програма 

„Околна среда“.  По проекта “Устойчиво управление на вида кафява мечка и 

намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на 

територията на РИОСВ – Смолян“ голяма част от дейностите са реализирани успешно. 

Създава се естествена хранителна база за мечката далеч от населените места. 

Предоставени са 150 електрически огради и 20 бр. овчарски кучета за  обезопасяване на 

стопанствата. Изготвена е дългосрочна програма от мерки за ограничаване на щетите 

причинени от кафява мечка. Извършва се оценка на популацията и местата важни за 

мечката. Успешно работи и Група за бързо реагиране по проблеми свързани със 

защитения вид. По проект „Дейности по опазване и устойчиво управление на 

резерватите: Сосковчето, Казаните, Кастракли, Червената стена - част и поддържаните 

резервати Шабаница, Момчиловски дол, Амзово, Конски дол на територията на РИОСВ 

– Смолян“ са реализирани по голяма част от дейностите. Извършена е реконструкция 

на изградени екопътеки в Р „Сосковчето“ и ПР „Момчиловски дол“, както и 

обозначаване с информационни и указателни табели на нови четири резервата – Р 

“Казаните“, Р “Кастракли“, ПР „Шабаница“, ПР „Конски дол“.  Изградени са 6 бр. 

противопожарни депа в землищата на резерватите. Издадени са информационни 

материали за популяризиране на тази категория защитени територии. 

 

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 

Екологосъобразното управление на отпадъците се урежда от Закона за управление 

на отпадъците (ЗУО), публикуван в ДВ, бр.53 от 13.07.2012 год. Със закона се 

регламентират мерките и контрола за защита на околната среда чрез предотвратяване 

или намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на 

отпадъците, както и чрез цялостното въздействие от използването на ресурси и чрез 

повишаване ефективността на това използване. Законът се прилага за битови, 

строителни, производствени и опасни отпадъци.  

На основание чл.52 от ЗУО общините разработват Общински програми за 

управление на отпадъците. Програмите се приемат от Общинските съвети. 

Програмите са неразделна част от общинските програми за околна среда по чл.79 от 
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Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр.91/2002 г.) и се разработват, приемат и 

отчитат по реда на глава пета от Закона за опазване на околната среда.  

Приетите програми по чл. 29, ал. 1, т. 1 от отменения Закон за управление на 

отпадъците запазват своето действие до изтичането на срока им, но не по-късно от две 

години от влизането в сила на новия закон – 13.07.2014г.  

Работата на общините през 2013г. по отношение управлението на отпадъците 

бяха съгласно изискванията на новия Закон за управление на отпадъците, като 

основните приоритети са: 

- разделното събиране на битови отпадъци за следните отпадъчни материали -

хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, битови биоразградими отпадъци, опасни 

битови отпадъци – НУБА, ИУЕЕО, ИУМПС;  

- 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; 

Целта е в периода от две години да бъдат постигнати целите за рециклиране на 

битовите отпадъци и намаляване на количествата депонирани биоразградими 

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

независимо една от друга. 

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. 

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.  

На територията на инспекцията има 4 регионални депа  за неопасни отпадъци, 

които отговарят на нормативните изисквания и имат издадени комплексни 

разрешителни.: 

-Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Смолян, Чепеларе, Баните; 

-Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Мадан, Златоград, 

Неделино; 

-Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Доспат, Девин, Борино, 

Сатовча; 

-Регионално депо за неопасни отпадъци на община Рудозем;  

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

регионално депо Асеновград 

За извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране всеки 

собственик на депо предоставя: 

- обезпечение, покриващо бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни 

грижи на площадката (чл.60 от ЗУО); 

- отчисления в размер и по ред, определени с наредба, които  имат за цел да се 

намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране и 
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оползотворяване (чл.64 от ЗУО). 

РИОСВ контролира отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО, постъпващи в 

набирателната сметка. Всички отчисления за 2011г. и 2012г. са внесени от всички 

общини. Внесените средства за 2013г. са както следва: 

Внесени средства за 2013 год. по депа по чл. 60 и 64 от ЗУО 
№ депо общини Постъпили 

средства по 

чл.60 

Постъпили 

средства 

по чл.64 

Общо 

постъпили 

Не постъпили изразходе

ни 

1 Регионално 

депо Смолян 

Смолян, 

Чепеларе, 

Баните 50 981,79 245104,80. 296 086,59  93 630,22. 

 

 

162240 

2 Регионално 

депо Мадан 

Мадан 

Златоград 

Неделино 

 

- 

 

95361.93 

 

95361.93 

 

12427.80 

 

60000 

3 Регионално 

депо Доспат 

Доспат, 

Девин 

Борино 

Сатовча 41 761,26 109 132,20  150 893,46 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

4. Регионално 

депо Рудозем 

Рудозем 

8 950,20  24 954,08  33 904,28  

 

- 

 

- 

 
За регионално депо Смолян не са внесени отчисления по чл.60 и чл.64 в общ 

размер 93630.22 лв. от общините Чепеларе и Баните. Община Неделино не е внесла 

отчисления за 2013г. в размер на 12427.80лв. На трите общини на основание чл.26 от 

Наредба 7 от 19.12.2013 год. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията изисквани при депониране на отпадъци, са изпратени 

покани за доброволно изпълнение. При неизпълнение не внесени отчисления се 

определят с акт за установяване на публично държавно вземане, издаден по реда на чл. 

166 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и след влизане в сила на акта за 

установяване на публично държавно вземане се събират принудително заедно с 

лихвите и разноските от НАП по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

Натрупаните средства по чл.64 се разходват за дейности по изграждане на нови 

съоръжения за третиране на битови и строителни отпадъци, осигуряващи изпълнение 

от общините на изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му. Средствата могат да бъдат разходвани за извършването на последващи 

разходи, свързани с изградените съоръжения и инсталации за оползотворяване на 

битови отпадъци. През 2013г. са възстановени средства на Община Смолян в размер на 

162240 лв. за проектиране на инсталации за сепариране и компостиране на Регионално 

депо Смолян и на община Мадан 60000 лв. за разработване на технически проект за 

поетапно изпълнение на обект: "Разширение на регионално депо за ТБО гр.Мадан и 

изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъците" 

Общинските депа – 10 бр., които не отговарят на нормативните изисквания са 

затворени, като 5 от тях са ликвидирани – на общините Девин, Баните, Доспат, Ардино 

и Сатовча. През 2013 год. се извърши биологична рекултивация първа година на 

общинското депо-Баните и РИОСВ издаде Потвърждение за закриване №КПД-07-328 

от 30.09.2013 год. На затворените депа не са констатира нерегламентирано депониране 

на отпадъци. 

Поради спиране на финансирането на строеж „Претоварна станция за битови 

отпадъци на Община Ардино” в с.Светулка, като подобект към Регионално депо - 

гр.Кърджали, обекта не е въведен в експлоатация.  

През 2013г. бе прекратен договора от страна на „Екопак България” АД с 

общините Смолян, Рудозем, Девин, Доспат, Баните и Борино за организирано разделно 
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събиране на отпадъци от опаковки. С това си действие организацията „Екопак 

България” АД прибра разноцветните контейнери и разруши една система изграждана в 

продължение на осем години. Провалени бяха усилията на общините в изграждане на 

системата, а населението беше разочаровано. След прекратяване на договора общините 

Доспат, Девин и Борино продължиха със собствени средства да събират разделно 

хартия, пластмаса и стъкло, но в края на годината, поради финансови затруднения 

прекратиха дейността. В региона остана единствено в община Лъки да действа 

организирано разделно събиране на отпадъци от опаковки по договор с  

„Екобулпак”АД.  

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.  

В изпълнение на §7 т.5 от новия Закон за управление на отпадъците, през 2013г. 

всички фирми с разрешителни и/или регистрационни документи издадени по реда на 

стария закон в срок до 13.01.2013г., подадоха заявления за получаване на ново 

разрешение за дейностите по съхранение и предварително третиране на метални 

опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ОЧЦМ и ИУМПС. Издадените разрешения са както следва: 

-за площадки за събиране и предварително третиране на хартия, пластмаса, 

стъкло, ИУМПС, НУБА,ИУЕЕО и ОЧЦМ – 3 бр.  

-за площадки за събиране и предварително третиране на  ОЧЦМ – 1 бр. 

-за площадки за събиране и предварително третиране на ИУМПС – 6 бр. 

-за площадки за събиране и предварително третиране на хартия, пластмаса, 

стъкло, ИУМПС – 1 бр.  

-за площадки за събиране и предварително третиране на хартия, пластмаса, стъкло 

и ОЧЦМ – 1 бр. 

-за събиране на хартия, пластмаса, стъкло, ИУЕЕО и ОЧЦМ – 1 бр.  

-за събиране на НУБА, ИУЕЕО и ОЧЦМ – 1 бр.  

-за площадки за събиране и предварително третиране на хартия, пластмаса, 

стъкло, строителни отпадъци и ОЧЦМ, събиране на НУБА, ИУЕЕО и ИУМПС – 1 бр. 

През 2013г. е открита нова площадка за събиране и третиране на ОЧЦМ в 

гр.Смолян с оператор „ГАМАКАБЕЛ”АД. 

Издадени са 3 броя решения за допълнение на издадените разрешения на 

площадки с оператори – „Бергови метал” ЕООД, „Ростер”ООД и „Ровотел стийл” ООД. 

Издаден е 1 брой решение за отказ за издаване на разрешение на ЕТ”Росен Димитров – 

транс – експорт” гр.Девин. 

Издадените през 2013г. регистрационни документи са както следва: 

-за третиране на дървесни отпадъци – 5 бр. 

-са събиране и предварително третиране на хартия, пластмаса, стъкло – 3 бр. 

-за транспортиране на отпадъци – 19 бр. 

-за третиране на биоотпадъци – 1 бр. 

-решение за допълнение на рег.документ – 2 бр. 

-решение за прекратяване регистрацията и действието на регистрационен 

документ – 1 бр. 

Издадени Разрешения за третиране на отпадъци 

№ 
Наименование на лицето, на което е издадено 

разрешението 

№ и дата на издадения документ 

1 "Ровотел стийл" ООД гр. Нови Искър №11-ДО-221-00/25.02.2013г. 

2 "Карлък-97" ООД гр. Смолян №11-ДО-151-03/27.02.2013г. 

3 "Лидеркар-3000" ЕООД, гр. Рудозем №11-ДО-222-00/28.02.2013г. 
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4 "Рудомет груп" ЕООД, гр. Рудозем №11-ДО-223-00/01.03.2013г. 

5 "Томов-трейд" ЕООД, гр. Смолян №11-ДО-159-02/05.03.2013г. 

6 "Робоск" ООД гр. Смолян №11-ДО-139-04/08.03.2013г. 

7 ЕТ "Мюмюн Пашов", гр. Мадан №11-ДО-142-02/13.03.2013г. 

8 "Бергови метал" ЕООД с. Баня, общ. Разлог №11-ДО-224-00/13.03.2013г. 

9 ЕТ "МСМ-Венелин Чиев", с. Леска, общ. Мадан №11-ДО-162-02/22.03.2013г. 

10 ЕТ "Орион-71-Катя Христова" гр. Златоград №11-ДО-207-02/28.03.2013г. 

11 "Елинор металс" ЕООД с. Говедаре, общ. Пазарджик №11-ДО-225-00/20.04.2013г. 

12 ЕТ "Вулкан-Байрям Сариев" гр. Доспат №11-ДО-209-02/22.04.2013г. 

13 ЕТ "Телекс-Христо Кондилов" гр. Смолян №11-ДО-114-03/23.04.2013г. 

14 "ЕСС Къмпани" ЕООД                  гр. Мадан №11-ДО-226-00/24.04.2013г. 

15 ЕТ "Тони Младенов-77" гр. Гоце Делчев №11-ДО-213-02/29.04.2013г. 

16 ЕТ "Васи 2002-Васил Крушков" гр. Златоград №11-ДО-227-00/30.04.2013г. 

17 "Гамакабел" АД гр. Смолян №11-ДО-112-04/04.07.2013г. 

18 "Ростер" ООД гр. Смолян №11-ДО-211-02/22.08.2013г. 

 

Издадени Разрешения за изменение и допълнение 
1 "Ровотел стийл" ООД гр. Нови Искър №11-ДО-221-01/30.05.2013г. 

2 "Ростер" ООД гр. Смолян №11-ДО-211-03/15.10.2013г. 

3 "Бергови метал" ЕООД с. Баня, общ. Разлог №11-ДО-224-01/02.12.2013г. 

Издадени откази за издаване на Разрешение 

 

1 ЕТ "Росен Димитров - Транс-експорт" гр. Девин №11-ДО-218-01/24.04.2013г. 

 

 Издадени регистрационни документи за третиране и транспортиране на отпадъци 

 

№ 
Наименование на лицето, на което е издаден 

регистрационния документ 

№ и дата на издадения документ 

1 "Велика-13" ЕООД гр. Смолян №11-РД-229-00/04.01.2013г. 

2 "Леском" ЕООД гр. Ардино №11-РД-230-00/04.01.2013г. 

3 "Велика-13" ЕООД гр. Смолян №11-РД-231-00/09.01.2013г. 

4 "Карлък-97" ООД гр. Смолян №11-РД-232-00/11.01.2013г. 

5 "Томов-трейд" ЕООД гр. Смолян №11-РД-233-00/24.01.2013г. 

6 "Ростер" ООД гр. Смолян №11-РД-234-00/25.01.2013г. 

7 ЕТ "Орион-71-Катя Христова" гр. Златоград №11-РД-235-00/25.01.2013г. 

8 "Каролина Ко" ЕООД гр. Златоград №11-РД-236-00/28.01.2013г. 

9 "Рудомет груп" ЕООД гр. Рудозем №11-РД-237-00/28.01.2013г. 

10 "Суни транс" ЕООД гр. Смолян №11-РД-238-00/29.01.2013г. 

11 "Стандартстрой-БГ" ЕООД гр. Девин №11-РД-239-00/31.01.2013г. 

12 "Стандартстрой" ЕООД гр. Девин №11-РД-240-00/31.01.2013г. 

13 ЕТ "МСМ-Венелин Чиев" с. Леска, общ. Мадан №11-РД-241-00/28.02.2013г. 

14 "Свободна енергия" ЕООД гр. Смолян №11-РД-242-00/05.04.2013г. 

15 "Свободна енергия" ЕООД гр. Смолян №11-РД-243-00/25.04.2013г. 

17 "Бай Илия" ЕООД гр. Смолян №11-РД-244-00/10.05.2013г. 

18 "Бай Илия" ЕООД гр. Смолян №11-РД-245-00/10.05.2013г. 

19 ЕТ "Захари Хаджийски-Деси" с. Тикале, общ. Смолян №11-РД-246-00/23.05.2013г. 

20 ЕТ "Захари Хаджийски-Деси" с. Тикале, общ. Смолян №11-РД-247-00/23.05.2013г. 

22 "Гамакабел" АД гр. Смолян №11-РД-248-00/14.06.2013г. 

23 Община Лъки №11-РД-249-00/27.08.2013г. 

24 "Асигруп 3" ЕООД с. Забърдо, общ. Чепеларе №11-РД-250-00/30.08.2013г. 

26 "Техника Де Европа" ООД гр. Девин №11-РД-251-00/23.09.2013г. 

27 Община Борино №11-РД-252-00/30.09.2013г. 

28 "МИК-2010" ЕООД гр. Чепеларе №11-РД-253-00/15.10.2013г. 

29 "Виби Транс 08" ЕООД гр. Доспат №11-РД-254-00/06.11.2013г. 
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30 "Структура Инвест ВМ" ЕООД гр. Смолян №11-РД-255-00/28.11.2013г. 

31 "Еко-Хидро-90" ООД гр. Пазарджик №11-РД-256-00/06.12.2013г. 

32 "Еко-Хидро-90" ООД гр. Пазарджик №11-РД-257-00/10.12.2013г. 

 

Издадени разрешения за изменение и допълнение на регистрационен документ 
1 "Ростер" ООД гр. Смолян №11-РД-234-01/26.04.2013г. 

2 "Гамакабел" АД гр. Смолян №11-РД-248-01/16.09.2013г. 

 

Решения за прекратяване на действието и регистрацията  на посочения 

регистрационен документ. 
1 "Типо Ел Зет" ЕООД с. Баните, общ. Баните №11-РД-213-00/15.03.2011г. 

 

2. Битови отпадъци  

Събирането и транспортирането на битовите отпадъци е задължение на общините. 

В 228 населени места от региона има организирано сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци, като обхванатото население е 153 211 жители, което представлява 

99.89% от общото население. В 11 населени места с  труден достъп и с общо население 

169 жители не се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Дейността 

по сметоизвозване се извършва от самите общини или с договор от фирми. Общините 

непрекъснато оптимизират системата, чрез закупуване на нови съдове и техника. 

Ползват се и безлихвени кредити от ПУДООС, като през 2013г. община Лъки с кредит 

закупи 33 броя контейнери тип „Бобър” и един брой сметосъбирачен автомобил.  

Състоянието на организацията по сметосъбиране и сметоизвозване на битовите 

отпадъци по общини е както следва: 

Събиране и транспортиране на битови отпадъци (БО) 

№ Община 
Брой 

жители 

Брой 

населени 

места в 

общината 

Брой населени 

места с 

въведена 

система за 

събиране и 

транспортиране 

на БО 

Населени места 

в които не е 

въведена 

система за 

събиране и 

транспортиране 

на БО 

% население, 

обхванато в 

организирана 

система за 

събиране и 

транспортиране 

на БО 

Брой на 

обслужваното 

население 

(изписват се 

поименно) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Община 

Смолян 
41590 85 84 с.Исьовци-23ж. 99,94 41567 

2 
Община 

Мадан 
12909 44 44   100,00 12909 

3 
Община 

Ардино 
12680 53 52 с.Мак-1ж. 99,99 12679 

4 
Община 

Борино 
3491 5 5   100,00 3491 

5 
Община 

Девин 
12601 16 16   100,00 12601 

6 
Община 

Неделино 
6828 14 14   100,00 6828 
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7 
Община 

Баните 
4803 19 13 

с.Дебеляново-

34ж., с.Рибен 

дол-19ж., 

с.Планинско-

2ж., с.Две 

тополи-15ж., 

с.Траве-39ж., 

с.Сливка-20ж. 

97,31 4674 

8 
Община 

Чепеларе 
7672 12 12   100,00 7672 

9 
Община 

Сатовча 
16359 14 14   100,00 16359 

10 
Община 

Рудозем 
9829 22 19 

с.Добрева 

череша-8, 

с.Кокорци-2, 

с.Боева-6 

99,84 9813 

11 
Община 

Златоград 
12350 10 10   100,00 12350 

12 
Община 

Лъки 
3294 9 9   100,00 3294 

13 
Община 

Доспат 
8974 8 8   100,00 8974 

Общо 153380 236 228 11 99,89 153211 

 

Съгласно изискванията по чл.33, ал.1 от ЗУО за обхващане на населените места от 

система за разделно събиране на битови отпадъци и отпадъци от опаковки с население 

по-голямо от 5 000 жители и курортните населени места в обхвата на РИОСВ – Смолян 

попадат общинските центрове на общините Девин, Смолян, Чепеларе, Мадан, 

Златоград и КК „Пампорово” и Баните. 

В общините Смолян, Златоград, Чепеларе, Мадан, Девин и в КК „Пампорово” се 

въвежда поетапно разделното събиране на отпадъци от хартия и картон, пластмаса, 

метал и стъкло. Изпратени са писма до търговски, стопански, административни и 

производствени обекти, с вменени задължения да събират разделно отпадъците и да ги 

предават с договори на фирми с разрешение или регистрационен документ по ЗУО.  

В региона добре работи системата за разделно събиране на портативни батерии и 

акумулатори, като в седем от общините има поставени контейнери в търговските 

обекти и административните сгради – Смолян – 24 бр., Девин – 59 бр. , Борино – 3 бр.,  

Лъки – 29 бр., Мадан – 8 бр., Чепеларе – 11 бр. и Сатовча – 10 бр. 

Общините Смолян, Девин, Лъки, Сатовча и Чепеларе имат сключени договори с 

организации за въвеждане на система за разделно събиране на ИУЕЕО. През 2013 год. 

не са правени акции за събиране на ИУЕЕО от населението.  

Относно системата за разделно събиране на ИУМПС, общините Смолян, Борино, 

Чепеларе, Доспат и Лъки имат сключени договори с организации, но реално не се 

реализират. През 2013 год. нямат проведени съвместни акции.  

Съгласно тримесечни доклади за степента на развитие на системите за разделно 

събиране на битови отпадъци, изготвени от общините и представени в РИОСВ-Смолян, 

разделно събраните отпадъци по общини е както следва: 

Разделно събран отпадък по общини 

№ община Разделно събран отпадък 

Хартия  

 

Стъкло  

 

Пластмаса 

 

НУБА 

 

ИУЕЕО  

 

Биоотпа

дъци   /т/ 
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/т/ /т/ /т/ /т/ /т/ 

1 Смолян 23,101 31,511 10,79 1,186 0,139 295 

2 Мадан    0.57   

3 Златоград 0,05 0,85 0,1    

4 Чепеларе       

5 Девин 39,588 10,204 5,784 0,129   

6 Доспат 32,81 9,75 6,379    

7 Борино 14,68 3,999 2,776    

8 Баните       

9 Сатовча       

10 Ардино       

11 Баните       

12 Лъки 11,855 10,011 3,335 0,51   

13 Рудозем       

 Общо 128.943 66.745 30.564 2.40 0.139 295 

В таблицата по-долу са представени данните за 2013г. за обхванато население по 

общини в системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, МРО и 

биоразградими отпадъци: 

 

Масово разпространени отпадъци (МРО) 

Община 

Въведени системи за 

разделно събиране 

на МРО, в.т. ч.: 

% 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 

Община 

Смолян 

Отпадъци от 

опаковки * - от 

м.юли 2013г. в 

общината няма 

разделно събиране 

на отпадъци от 

опаковки. "Екопак 

България"АД 

едностранно 

прекрати договора. 

82% 36 499 78 

  Негодни за употреба 

батерии и 

акумулатори  

78% 34 466 24 

  Излязло от употреба 

електрическо и 

електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни 

лампи и други 

лампи, съдържащи 

живак  

100% 44 244 1 

Община Девин Отпадъци от 

опаковки * 

53% 7 404 38 

Негодни за употреба 

батерии и 

100% 13 949 50 



 30 

акумулатори 

Излязло от употреба 

електрическо и 

електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни 

лампи и други 

лампи, съдържащи 

живак  

100% 13 959 1 

Община 

Борино 

Отпадъци от 

опаковки * 

71% 2 935 17 

Негодни за употреба 

батерии и 

акумулатори 

71% 2 935 3 

Излязло от употреба 

електрическо и 

електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни 

лампи и други 

лампи, съдържащи 

живак - няма 

въведена система за 

разделно събиране 

на ИУЕЕО 

0% 0 0 

Община Доспат Отпадъци от 

опаковки * 

72% 7 049 29 

Негодни за употреба 

батерии и 

акумулатори - нямат 

въведена система за 

разделно събиране 

на НУБА 

0% 0 0 

Излязло от употреба 

електрическо и 

електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни 

лампи и други 

лампи, съдържащи 

живак - няма 

въведена система за 

разделно събиране 

на ИУЕЕО 

0% 0 0 

Община Лъки Отпадъци от 

опаковки * 

99% 3 090 14 

Негодни за употреба 

батерии и 

акумулатори 

94% 2 942 29 

Излязло от употреба 

електрическо и 

електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни 

лампи и други 

лампи, съдържащи 

живак  

100% 3 120 1 
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Община Мадан Отпадъци от 

опаковки * 

0% 0 0 

Негодни за употреба 

батерии и 

акумулатори 

64% 8 606 8 

Излязло от употреба 

електрическо и 

електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни 

лампи и други 

лампи, съдържащи 

живак  

0% 0 0 

Община 

Рудозем 

Отпадъци от 

опаковки * - от м. 

юли 2013г. В 

общината не се 

извършва разделно 

събиране на 

отпадъци от 

опаковки. "Екопак 

България"АД 

едностранно 

прекрати договора 

41% 4 448 21 

Негодни за употреба 

батерии и 

акумулатори 

0% 0 0 

Излязло от употреба 

електрическо и 

електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни 

лампи и други 

лампи, съдържащи 

живак  

0% 0 0 

Община 

Сатовча 

Отпадъци от 

опаковки *  

0% 0 0 

Негодни за употреба 

батерии и 

акумулатори 

68% 12 990 10 

Излязло от употреба 

електрическо и 

електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни 

лампи и други 

лампи, съдържащи 

живак  

100% 18 965 2 

Община 

Чепеларе 

Отпадъци от 

опаковки *  

0% 0 0 

Негодни за употреба 

батерии и 

акумулатори 

71% 5 536 11 

Излязло от употреба 

електрическо и 

електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни 

лампи и други 

100% 7 783 2 
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лампи, съдържащи 

живак  

Община 

Ардино 

Отпадъци от 

опаковки *  

0% 0 0 

Негодни за употреба 

батерии и 

акумулатори 

0% 0 0 

Излязло от употреба 

електрическо и 

електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни 

лампи и други 

лампи, съдържащи 

живак  

0% 0 0 

Община 

Златоград 

Отпадъци от 

опаковки *  

0% 0 0 

Негодни за употреба 

батерии и 

акумулатори 

0% 0   

Излязло от употреба 

електрическо и 

електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни 

лампи и други 

лампи, съдържащи 

живак  

0% 0 0 

Община Баните Отпадъци от 

опаковки *  

0% 0   

Негодни за употреба 

батерии и 

акумулатори 

0% 0 0 

Излязло от употреба 

електрическо и 

електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни 

лампи и други 

лампи, съдържащи 

живак  

0% 0 0 

Община 

Неделино 

Отпадъци от 

опаковки *  

0% 0 0 

Негодни за употреба 

батерии и 

акумулатори 

0% 0 0 

Излязло от употреба 

електрическо и 

електронно 

оборудване, в т.ч. 

луминесцентни 

лампи и други 

лампи, съдържащи 

живак  

0% 0 0 
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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 при общо депонирани битови отпадъци за 

2013г. на депата – 37605т., био-отпадъците депонирани на депата са от 15000 до16000 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 биоразградимите отпадъци. 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 

зелените био-отпадъци. От предвидените за изграждане два открити компостни центъра 

в с. Турян и с. Смилян, този в с.Турян е изграден и през 2013г. събраните отпадъци 

295т. са заложени за компостиране. 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. 

За реализираните проекти с финансови средства от МОСВ в периода 2005 – 2007г. 

за домашно компостиране на био-отпадъци в общините Смолян, Девин и Чепеларе, не 

се отчитат резултати, което е основание да считаме, че не са постигнати очакваните 

цели от тези проекти. 

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 липсата на 

осушителни полета на ГСПОВ утайките не отговарят на изискванията за използване в 

земеделието. 

 

3. Строителни отпадъци: 

Само в 4 общини (Рудозем, Мадан, Златоград и Девин) има отредени площадки за 

строителни отпадъци и се контролира постъпването на такива. Тези площадки са 

нарушени терени от минно-добивната промишленост и с инертните отпадъците се 

постига възстановяване на релефа. Инспекцията извършва проверки на тези депа 

ежегодно. Строителни отпадъци се депонират и на регионалните депа, като служат за 

уплътняване. Община Смолян тази година определи терен за депо за строителни 

отпадъци, като предстои изграждане на инфраструктурата към него. Проблем са 

строителните отпадъци за общините отдалечени от регионалните депа – Неделино, 

Баните, Сатовча, Борино, което води до безконтролно изхвърляне в контейнерите за 

битови отпадъци, на неразрешени места и образуване на нерегламентирани сметища. 

При изграждане на пътища, ремонти и рехабилитация, определени строителни 

отпадъци се влагат отново като строителни пълнежи и в основи. 

Има издадено Разрешително за третиране на строителни отпадъци на 

„Ростер”ООД гр.Смолян за територията на всички общини от региона. Фирмата 

притежава мобилна роторна трошачка, с която се извършва предварително третиране 

на строителни отпадъци от разрушаване на сгради. При дейността се отделят металните 

отпадъци, а получената раздробена фракция се ползва за насипи и пълнежи. 

 
 
 

4. Производствени и опасни отпадъци  
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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, както и за износ. Голяма 

част от дървесните отпадъци се оползотворяват от фирми на територията на РИОСВ-

Смолян до производство на пелети Само през 2013г. са издадени 5 броя 

Регистрационни документи на фирми, извършващи дейности по оползотворяване на 

дървесни отпадъци до получаване на пелети: „Структура Инвест ВМ” ЕООД-гр. 

Смолян, „Асигруп 3” ЕООД-с. Забърдо, общ. Чепеларе, ЕТ „Захари Терзийски-Деси”-с. 

Тикале, общ. Смолян, „Свободна енергия” ЕООД-гр. Смолян, „Леском” ЕООД-гр. 

Ардино. Оползотворяване на дървесни отпадъци до производство на екобрикети през 

2013г. са извършили фирмите:„Тераком” ООД-площадка с. Могилица, ТПК „Мебел” –

гр. Смолян, „Визит пел” ЕООД-гр. Смолян. Образуваните дървесни отпадъци от 

фирмите на територията на общ. Доспат и общ. Сатовча се предават за оползотворяване 

на фирма „Екоенергия-Доспат” ЕООД чрез инсталация за газификация и когенерация 

за производство на ел.енергия от дървесни отпадъци, която е пусната в експлоатация от 

2012г. 

Относно текстилните отпадъци има фирми със сключени договори с “Нон Во 

Текс” АД-гр. София, „Картопс” ООД-гр. Петрич, „Нисси-2010” ЕООД-гр. София, които 

извършват регенериране на текстилни влакна от отпадъчни текстилни и трикотажни 

парцали и последващо преработване на регенерираните текстилни изделия. Някои 

фирми от региона започнаха да прилагат безотпадни технологии, така например фирма 

„Белотекс-95” АД-гр. Златоград, чиято дейност е производство на памучни тъкани и 

изделия от тях, въведена нова дейност - текстилните отпадъци се влачат на дарак и 

получената памучна вата се използва за пълнежи. През 2013г. фирмата „Арексим 

Инженеринг” ЕООД-гр. Смолян започна изграждане на площадка за рециклиране на 

пластмасови изделия, генерирани, както от собственото производство, така и 

полимерни отпадъци, доставяни от клиенти на фирмата. Въвеждането в експлоатация 

ще се реализира през 2014г., за която дейност фирмата има издаден Регистрационен 

документ. „Гамакабел” АД-гр. Смолян получи разрешение за третиране 

/оползотворяване/ на отпадъци от цветни метали. Отпадъците се получават, както от 

собствено производство, така и от физически и юридически лица. 

Един от големите генератори на отпадъци в региона „Амер Спортс България” 

ЕООД /фабрика за производство на ски/, започна да  предава за оползотворяване чрез 

изгаряне и производство на енергия, отпадъците от пластмаса на „Златна Панега 

Цимент” АД, ( за 2013г. - 420.14 тона), с което значително се намалиха отпадъците 

предавани за депониране на регионално депо Смолян.  

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.  

В края на 2013 год. се прие с Протокол 16 „Инсталация за преработка на излезли 

от употреба автомобилни гуми”, площадка с.Средногорци на „Екоенергия 2008” ЕООД 

Смолян. Има издадено разрешение за третиране на отпадъци. Предстои въвеждане в 

експлоатация.  

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

Идентификационен документ в 6 екземпляра, по един за товародател, транспортираща 

фирма, товаро-получател, РИОСВ на съответните фирми ангажирани в дейностите по 

събиране, транспортиране, оползотворяване. От опасните отпадъци най-голямо 

количество образувани отпадъци се пада на двигателните масла, генерирани от 

дейността на автосервизите, като за контрол от инспекцията се водят 77 площадки. 

Отработените масла се предават за оползотворяване и обезвреждане на фирми 

притежаващи Разрешение и/или Регистрационен документ по ЗУО. „Ник Стил” ООД - 

площадка в гр. Смолян, извършва дейности по събиране и съхраняване на отработени 

масла, както и генерира същите от собствена дейност, като през 2013г. са предадени за 

третиране 19.546 тона масла. 

Най-голямо количество отработени масла от собствената дейност е генерирала 

фирмата ЕТ „Сигома – Георги Горялков”-автосервиз в гр. Смолян, като през 2013г. 

предаденото количество за обезвреждане е 3.515тона масла. 

От извършените проверки през 2013г. не са констатирани нарушения, относно 

съхраняването и предаването на опасните отпадъци.  
Количествата на отпадъците, които са цитирани по-горе са взети от получените в 

РИОСВ-Смолян Идентификационни документи /за опасните отпадъци/ и от отчетните книги по 

време на извършените планови проверки и съставените констативни протоколи. 

 

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, спешна медицинска помощ и 

филиалите, диагностично-консултативни центрове, медико-диагностични лаборатории, 

рехабилитационни центрове, лаборатории и частно-практикуващи лекари. Наблюдава 

се увеличаване броя на получените в РИОСВ-Смолян идентификационни документи за 

количествата предадени за обезвреждане отпадъци, генерирани от частно-

практикуващи лекари и стоматолози. Най-голямо количество опасни отпадъци от 

хуманитарното здравеопазване генерира МБАЛ-Смолян (около 6 т/год). Не са 

констатирани нарушения при съхранението и предаването на болничните отпадъци. 
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 

Проблемите свързани с разделното събиране на отпадъците се решават преди 

всичко от общините самостоятелно, не се работи съвместно в рамките на регионалните 

сдружения. Това е и една от причините за отказа на организациите по оползотворяване 

на отпадъци от опаковки, да организират разделно събиране в региона. Всички общини 

изпратиха писма-покани до четирите организации с разрешения, но поради липсата на 

сепарираща инсталация и неефективност на системата при малък брой население, 

организациите отказаха да сключат договор с общините за въвеждане на разделно 

събиране на отпадъци от опаковки. 

Постигнати са устойчиви резултати за региона при управлението на отпадъците, 

такива са: 

- почистени всички нерегламентирани сметища и  

- контрола по веригата „генериращ и оползотворяващ” отпадъци, което доведе 
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до овладяване проблемите с текстилните и дървесните отпадъци. 

През 2013г. РИОСВ-Смолян наблегна на превантивната дейност свързана с 

управление на отпадъците: 

-през м. април 2013г. инспекцията организира и проведе семинар на тема 

„Водене на отчетност за дейностите с отпадъци по новата Наредба 2 от 22.01.2013г.” 

На семинара експертите дадоха разяснения за водене на отчетните книги. Бяха 

поканени всички фирми извършващи третиране на отпадъци; 

-проведоха се срещи с кметовете на всички общини, на които се дискутираха 

мерки за разделно събиране на хартия, пластмаса, стъкло, ликвидация на закритите 

общински депа, организацията по сметосъбиране и сметоизвозване, организиране на 

площадките за безвъзмездно предаване на отпадъците от домакинствата, третиране на 

строителните отпадъци; 

-проведе се среща с регионално сдружение на общините Смолян, Баните, 

Чепеларе във връзка с управление на отпадъците на регионално ниво; 

-експертите в направление „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, 

съвместно с Община Смолян организираха семинар на тема „Задължения на местната 

власт, заложени в новия Закон за управление на отпадъците” в рамките на 

Европейската седмица за намаляване на отпадъците, с кметовете и кметските 

наместници от община Смолян. С тази инициатива РИОСВ-Смолян спечели първо 

място в категорията публични администрации.  

На регионалните депа Мадан, Рудозем и Доспат се извършва отделяне на 

отпадъците от хартия, метали, стъкло и пластмаса. Количеството сепарирани отпадъци 

през 2013г. е както следва: 

 

№ Депо Хартия 

/т/ 

Пластмаса 

/т/ 

Стъкло 

/т/ 

Метали 

/т/ 

1. Регионално депо Мадан 0.38 16.06 0.64 - 

2. Регионално депо Рудозем 4.855 28.15 - - 

3. Регионално депо Доспат - 56.740 1.900 2.940 

 

Няма действащи сепариращи инсталации за битовите отпадъци на регионалните 

депа. През 2013г. община Смолян изготви проект за такава на депото в м. Герзовица и в 

края на годината започна строителството.   

От събраните отчисления за депониране на отпадъците, бяха предоставени  

средства на Община Смолян в размер на 162240 лв. за проектиране на инсталации за 

сепариране и компостиране на Регионално депо Смолян и на община Мадан 60000 лв. 

за разработване на технически проект за поетапно изпълнение на обект: "Разширение 

на регионално депо за ТБО гр. Мадан и изграждане на площадки за предварително 

третиране на отпадъците" 

През годината продължи работата на общините по отношение на събиране на 

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

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 във всички общини от област Смолян.  

Проблемите свързани с разделното събиране на отпадъците се решават преди 

всичко от общините самостоятелно, не се работи съвместно в рамките на регионалните 

сдружения. Това е и една от причините за отказа на организациите по оползотворяване 

на отпадъци от опаковки, да организират разделно събиране в региона. Всички общини 
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изпратиха писма-покани до четирите организации с разрешения, но поради липсата на 

сепарираща инсталация и неефективност на системата при малък брой население, 

организациите отказаха да сключат договор с общините за въвеждане на разделно 

събиране на отпадъци от опаковки. 

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 се оползотворяват на 100% за производство на ел.енергия, 

пелети, дървени брикети, талашитени плоскости или износ в съседни страни. На 

територията на инспекцията действат -  една инсталация за производство на ел.енергия 

и осем инсталации за производство на пелети и брикети от дървесни отпадъци.  

РИОСВ-Смолян контролира 137 фирми, които пускат на пазара продукти, след 

употребата, на които се образуват масово разпространени отпадъци. През 2013г. в 

някои големи фирми от хранително-вкусовата промишленост, производството на 

козметика, производството на кабели и пластмасови изделия („Анмар” ООД, „Арексим 

Инженеринг” ЕООД,  „Арси козметикс” ЕООД, „Вентони козметик” ЕООД, ЕТ „Мак-

Младен Касабов”, „Гамакабел” АД, ТПК „Михалково” и други)  се наблюдава  

тенденция към увеличаване на количеството пуснати на пазара опаковки с около 10-

15% , което се дължи на по-големи продажби на продукция на българския пазар. 

 

III.2. ШУМ 

 

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

шум в околната среда 

През отчетната 2013 г. са извършени 13 бр. проверки и измервания на източници 

на промишлен шум от 13 бр. обекти, като една от проверките е по жалба на граждани.  

Резултатите от измерванията показват, че няма надвишения на допустимите нива 

на шума. 

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 дейността 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. 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 2013 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 2013 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 541 до 2305 от 487 до 1650 от 303 до 840 от 707 до 796 

 

 

III. 4. ХИМИКАЛИ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ 

 

1. Кратко описание на състоянието в областта на управлението на 

химикалите 

На територията на РИОСВ-Смолян се контролират 73 фирми, които произвеждат, 

съхраняват и употребяват химични вещества и смеси. Това са фирми от минно-

преработвателната, леката и хранително-вкусовата промишлености.  

По смисъла на чл.3 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 за регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH),  статута на фирмите спрямо 

Регламента е както следва: 

 - производители – 2 бр. 

 - вносители – 1 бр. 

 - потребители по веригата – 73 бр. 

СЕВЕЗО  - обекти  
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На територията на инспекцията  има 4 фирми, които използват и съхраняват 

опасни химични вещества и смеси, класифицирани като „предприятия с нисък рисков 

потенциал”, съгласно критериите по  Приложение №3 от Закона за опазване на 

околната среда:  

1. Обогатителна фабрика “Ерма река”  с оператор“Родопи еко проджектс” ООД – 

гр.Златоград  

2. Обогатителна фабрика гр. Лъки с оператор“Лъки инвест” АД – гр.Лъки 

3. Рудоземска обогатителна фабрика с оператор „Горубсо Мадан” АД – гр.Мадан  

4. Взривен склад „Хаджийски дол”  с оператор „Горубсо Мадан” АД – гр.Мадан. 

През 2013 г. бяха заложени  2 бр проверки на  2 обекта: Рудоземска обогатителна 

фабрика с оператор „Горубсо Мадан”АД – гр.Мадан и Обогатителна фабрика “Ерма 

река” с оператор “Родопи еко проджектс”ООД – гр. Златоград.  

При направените проверки бяха дадени общо  2 предписания, които са изпълнени. 

Констатирано бе, че операторите са предприели необходимите мерки за недопускане на 

аварии при работа с опасни химични вещества и смеси. 

Със Заповед № РД – 521/ 28.06.2013 г. на Министъра на околната среда и водите 

бяха отменени разрешителните по чл.104, ал.1 от ЗООС  на предприятиятя , 

класифицирани като „предприятия с нисък рисков потенциал”.  

 

2. Приоритетни направления за контролната дейност по химикали през 

2013г. 

1.Контрол по прилагане на Регламент ЕО №1907/2006 г. на Европейския 

парламент и на Съвета за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на 

химикали (REACH): 

- производители и вносители – На 31.05.2013 г. изтече срока за извършване на 

същинска регистрация на вещества в тонажна група 100 – 1 000 тона. 

На територията на РИОСВ – Смолян само 1 фирма, която е извършила  късна 

предварителна регистрация  на реакционна маса на формалдехид и фенол в тази 

тонажна група. При извършената проверка управителя на фирмата декларира, че няма 

намерение да извърши същинска регистрация през 2013 г., тъй като не възнамерява да 

осъществява внос от Китай.  

Извършена е 1 проверка на производител на химикали чийто срок за регистрация 

е през 2018 г., който е и потребител по веригата. 

- потребители по веригата – извършени са 42 проверки на фирми – потребители 

по веригата. При извършените проверки през годината е констатирано, че на обектите 

се поддържат инвентаризационни списъци на използуваните химикали, списъци с 

доставчиците, документи, удостоверяващи предварителна/същинска регистрация 

картотеки с ИЛБ и не са давани предписания, свързани с  Регламент (ЕО) № 1907/2006. 

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. 

2. Контрол по прилагане на Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, 

етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP). Извършени са проверки на 2 

фирми, не са констатирани несъответствия. 

3. Контрол по прилагане Регламент № 684/2004 относно детергентите – В плана за 

контролната дейност не са заложени обекти за проверка по този регламент. 

4. Контрол по прилагане на Регламент (ЕО) № 850/2004 относно устойчивите 

органични замърсители (УОЗ) -  
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По писмо на МОСВ във връзка с извършването на целева документална 

инвентаризация на перфлуорооктановата киселиина и нейните сулфонати /PFOS/ и 

осъществяване на контрол на определени изделия на пазара /изкуствени килими и 

мокети/ бе извършена проверка на 1 фирма, внесла килими от Турция. По време на 

проверката се установи, че фирмата е внесла еднократно от Турция килими за 

обзавеждане на собствения си хотел. Съгласно представен сертификат от доставчика,  

килимите съдържат 100 % полиакрил. 

5. Контрол по прилагане на Наредбата  за реда и начина на съхранение на 

химични вещества и смеси - извършен бе контрол на 42 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 4 фирми. 

Няма съставени актове за констатирани административни нарушения по ЗЗВВХС. 

Брой извършени проверки и проверени обекти – анализ и сравнение спрямо плана 

за контролна дейност за 2013 г., и анализ и сравнение спрямо предходната отчетна 

година (2012 г.)  

През 2013 г. в плана за контролната дейност по направление химикали бяха 

заложени 42 проверки на 42 обекта, като 7 бр. са проверките по химикали и участие в  

35 комплексни проверки. През отчетната година бяха извършени 44 проверки на 62 

обекта, като бяха проверени всички планирани обекти за контрол през 2012 г.. 

Извънредните 2 бр. проверки са разпределени, както следва: 

- по жалба - на фирма „Текстар 2012” ООД, с.Старцево, общ.Златоград за 

неправомерно съхранение на химикали. При проверката се установи, че жалбата е 

неоснователна. 

- по писмо на МОСВ във връзка с извършването на целева документална 

инвентаризация на перфлуорооктановата киселиина и нейните сулфонати /PFOS/ и 

осъществяване на контрол на определени изделия на пазара /изкуствени килими и 

мокети/ бе извършена проверка на „Рубис” ООД, гр.Рудозем – вносител на килими от 

Турция. 

Дадени са 4 бр. предписания, които са изпълнени. В сравнение с 2012 г. през 2013 

г. проверките са с 20бр. по-малко, а предписанията са с 9 бр. по-малко. 

 

IV. ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ 

 

1. ОВОС и Екологична оценка 

-Контрол по изпълнение на условията, поставени в решения по ОВОС - През 

2013 г. в направление „ОВОС и ЕО“ са извършени 26 бр. планирани проверки на 

обекти с издадени Решения по ОВОС и Решения за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС, което е 100% изпълнение на зададения план. Проверките са 

извършени на место, като са съставени констативни протоколи. Част от проверките са 

извършвани съвместно при комплексни проверки, а така също и при проверки на 

комплексни разрешителни. Извършени са 5 бр. не планирани проверки, като две от тях 

са били на инвестиционни предложения с постъпили по информация по искане за 

издаване на Решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, две 

са били по сигнал и една за проверка на обект във връзка с установяване дали и 

започнала реализацията му във връзка с чл.99, ал.8 от ЗООС. От проверените обекти с 

Решения по ОВОС – 14бр. много малка част (3) –предимно ваканционни селища не са 

започнали реализацията си и това са предимно обекти процедирани през последните 

години. Основна причина е липсата на инвеститорски интерес, към такъв вид 

капиталовложения. 
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-Проверки по чл. 99, ал. 8 от ЗООС – През 2013г е извършена една проверка на 

место за обект във връзка с установяване дали и започнала реализацията му във връзка 

с чл.99, ал.8 от ЗООС. 

-Контрол по изпълнение на условията, поставени в решения за преценяване 

на необходимостта от извършване на ОВОС. Извършените проверки по Решения за 

преценяване на необходимостта от ОВОС – 12бр., в голямата си част - 9бр. не са 

започнали реализация поради различни причини. Тези които са започнали реализация 

са предимно обекти с осигурено частно финансиране и са изпълнени в различна степен 

или са започнали дейност. Предложенията които не са започнали реализация са 

предимно за ваканционни селища. Както и при предложенията с решения по ОВОС 

причините за незапочване на реализацията са същите.  

-Проверки по чл. 93, ал.7 от ЗООС - През годината е извършена една проверка 

по документи във връзка с чл. 93, ал.7 от ЗООС, с която е констатирано, че е започнала 

реализацията на ИП. 

- Наблюдение и контрол по изпълнение на мерки и условия в становища по 

ЕО. От контролираните становища по ЕО, единият не е започнал реализация, а другия е 

в процес на реализация, но и при двата плана се наблюдава изключително слаб 

инвеститорски интерес. 

-Наблюдение и контрол по изпълнение на мерки и условия в решения по 

преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. През отчетния период не са 

извършване проверки на Решения по преценяване на необходимостта от извършване на 

ЕО. 

При извършване на контролната дейност по издадени Решения по ОВОС, 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, Становища и 

Решения по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, не са констатирани 

нарушения по поставените условия. Не са съставяни актове за нарушения на процедури 

по ОВОС и ЕО. На база извършените проверки е констатирано, че от процедираните 

предложения, които се отнасят до ваканционни селища, почти никое не е започнало 

реализация поради липсата на инвеститорския интерес за реализацията на подобен тип 

обекти. 

 

Сравнение за извършения контрол през 2013г. и 2012 г. 

№ Дейности 2012 г. 2013 г. 

1. Общ брой извършени проверки по ОВОС и ЕО 75 33 

2. Дадени предписания 1 0 

3. Изпълнени предписания 1 0 

4. Съставени актове 2 0 

5. Издадени НП 1 0 

 

Анализ на проведените процедури по ОВОС и ЕО  

Решенията по преценяване на необходимостта от ОВОС, през 2013 год. издавани 

по отрасли и бр. процедирани предложения са представени в следващата графика:  
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Основно уведомленията са както следва: 

 Други ИП – 28% - 12 бр., включващи пречиствателни станции за отпадни води и 

съхраняване на скрап и ИУМПС;  

 Инфраструктурни ИП – 16% - 7 бр., предимно за обекти с обществено 

предназначение;  

 Туризъм и отдих – 14% - 6 бр., включващи предимно ваканционни селища извън 

урбанизирани територии;  

 Минно дело 14% - 6 бр., включващи добив на полезни изкопаеми от реки и 

кариери и открити рудници;  

 Селско, горско и водно стопанство – 12% - 5 бр. предимно кравеферми и 

интензивно развъждане на риба;  

 Енергийно стопанство – 9% - 4 бр. предимно пренос на електроенергия и газ и 

др.  

Решенията по преценяване на необходимостта от ОВОС през 2012 год. е както 

следва: – 19% - 4 бр.; съхраняване на метален скрап, включително скрап от моторни 

превозни средства – 14% - 3 бр.; ваканционни селища, хотелски комплекси извън 

урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение № 1) – 

14% - 3 бр.; обекти с обществено предназначение – 14% - 3 бр.; пренос на 

електроенергия по надземни кабели – 14% - 3 бр..  

Останалите решения са по 1 бр. за производство на млечни продукти, интензивно 

животновъдство, корекция на реки. Като цяло характера на инвестиционните 

предложения през 2013г е разнообразен и се наблюдава значителен ръст през отчетната 

година, като броя им е 43, което е повече от колкото за 2011 год. и 2012 год. взети 

заедно или повече от два пъти в сравнение с предходната 2012 год.. Най-голям е ръста 

на пречиствателните станции за отпадни води, финансирани по европейски програми и 

обхващащи малки населени места от 500 до 1000 екв.ж. По отношение на 
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процедираните предложения се наблюдава стихийност според вида на финансираните 

обекти по европейски програми. 

Характерът на издадените преценки се е запазил като с три решения през 2013 

год. е поискано да се извърши оценка на въздействието върху околната среда.  

За 2012 год. е издадено 1 решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка, като през 2013 год. са били издадени 4 решения - 

две от тях са бази за отдих, а другите са планове финансирани от общини и чрез 

общините по европейски проекти. Но трябва да се отбележи тенденция на спад в 

сравнение на 2011 год., когато са издадени 12 бр. Решения. 

Становища по ЕО за втора поредна година не са издавани и не са провеждани 

процедури. Предвид измененията в ЗУТ и необходимостта от изготвяне на общи 

устройствени планове на общините се очаква през следващите 2-3 години да се 

процедират такъв тип планове, като през годината сме издали за 4 общини указания за 

провеждане на задължителни процедури по Екологична оценка на ОУП.  

Решенията издадени по доклади по ОВОС през 2013г. са две. Едното е за база за 

отдих, а другото е за изграждане на МВЕЦ. И двете решения са след преценки за 

изготвяне на доклад по ОВОС. 

Към направление „ОВОС и ЕО“ в РИОСВ-Смолян са постъпили 38 бр. искания за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и са издадени 42 указателни 

писма за процедури по ОВОС. Всичките процедури са за обекти по преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС; постъпили са 563 бр. уведомления за 

инвестиционни предложения, което е с около 20% повече от 2012 год. Също са 

процедирани 8 бр. уведомления, чиито процедури са били преходни от 2012 год. 

Общият брой дадени писмени указания по постъпили уведомления за 

инвестиционни предложения, вкл. и такива, че внесеното инвестиционното 

предложение не подлежи на процедури по реда на глава VІ от ЗООС са 557 бр., като за 

останалите 14 бр. предстои процедура по прекратяване. Прекратени са 5 бр. от 

уведомленията постъпили през 2013 год.  

Като цяло не се срещат трудности по прилагане на процедурите по реда на глава 

VI от ЗООС. Във връзка с осигуряване на обществения достъп до информация по 

исканията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и обявяването 

им от общините, сме давали указания на общинските органи както устни така и 

писмени и към настоящия момент нямаме трудности. Всички обявления се извършват в 

срок. При работата с другите компетентни органи – БД, РЗИ, ОДЗ, РДГ не сме срещали 

съществени трудности и пречки.  

През годината не са съставяни актове за административни нарушения по 

направление ОВОС и ЕО, както и не са обжалвани процедури по ОВОС и ЕО. 

С оглед на това, че територията, която се контролира от РИОСВ-Смолян не е със 

силно развита промишленост и представена предимно от малки и средни предприятия, 

инвестиционните предложения са ориентирани към отрасъл туризъм, строителство, 

лека промишленост и инфраструктурни проекти. Районът не е земеделски и не се 

развива интензивно селско стопанство с използване на големи площи, същото се отнася 

и за животновъдството. Инвестиционния интерес е предимно от общински органи 

свързани с финансиране по европейски програми. Тенденцията от 2009 г. до сега за 

намаляване на броя на инвестиционните предложения се е запазила, но през 2013 год. 

броят на Решенията по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е бил 

двойно повече спрямо предходната година 2012 год.  или 2010 г. и 2011г. взети заедно.  
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Сравнение на издадените с Решения по ОВОС и ЕО през 2013г. и 2012 год. 

№ 

 

 

Дейности 2012 г. 2013 г. 

6. 
Издадени Решения по преценяване на 

необходимостта от изготвяне на ОВОС 

21 43 

7. 
Издадени Решения по преценяване на 

необходимостта от изготвяне на ЕО 

1 4 

8. Издадени Решения по ОВОС 0 2 

Дейността по Направление ОВОС и ЕО се заключва в предварителното информиране 

на населението за намеренията на инвеститорите и поставяне на условия и мерки при 

постановяване на крайните административни актове. Всички процедури се съгласуват с 

компетентните органи от общинските администрации, РЗИ, БД, МИЕ и др. При 

получаване на аргументирани становища от тях се преценя извършването на по-

сложната процедура по ОВОС или ЕО. Всички процедури се обявяват в интернет 

страницата на РИОСВ – Смолян, а така също и в тази на съответната/ните общини. В 

срока обявен от съответната/ните общини се извършва обществен достъп до 

информацията по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС от 

заинтересованите лица. При получаване на възражения по законосъобразност същите 

се вземат предвид при окончателното постановяване на решението. При процедурите 

по ОВОС и ЕО срока за становища от обществеността е 30 дни, а при преценяване на 

необходимостта от ОВОС и ЕО е 14 дни. 

 

Постъпили преписки за произнасяне от РИОСВ през 2013г. 

Вид преписка Брой 

Общ брой постъпили уведомления за инвестиционни предложения 563 

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 

557 

Общ брой постъпили искания за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС 

38 

Общ брой постъпили доклади за ОВОС за оценка на качество 0 

Общ брой постъпили искания за издаване на становище по ЕО 0 

Общ брой постъпили искания за преценяване на необходимостта от 

извършване на ЕО 

4 

Забележка: 14бр.от постъпилите уведомления през 2013 са в процедура по 

прекратяване, а 8 бр. уведомления внесени през 2012г. са процедирани 

през 2013г.  

 

2. Комплексни разрешителни 

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

комплексни разрешителни – четири регионални депа.  

В плана за контролната дейност през 2013 г. бяха заложени и извършени проверки 

и на четирите депа. Дадени са общо 7 предписания, които са изпълнени. 

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

оператор Община Смолян  

Депото е в процес на строителство и не е въведено в експлоатация. Едновременно 

с това се извършва депониране на отпадъците от общините Смолян, Баните и Чепеларе. 

Проблем е заустването на инфирлтрата без пречистване в дере II – категория.  В 

РИОСВ – Смолян е постъпило инвестиционно намерение за изграждане на  довеждащ 

колектор до градска канализация и пречистване на инфилтрата в ГПСОВ – Смолян 
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вместо изграждане на пречиствателно съоръжение за инфилтрат на депото. В края на 

годината започна изграждането на инсталация за сепариране на битови отпадъци и 

компостиране на биоотпадъци 

2.„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Сатовча, Борино и 

Девин” с оператор Община Доспат. 

На депото се  депонират неопасните отпадъци  от общините Доспат, Борино, 

Девин и Сатовча. Съоръжението е изпълнено съгласно изискванията. 

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

Неделино” с оператор Община Мадан. 

На депото се депонират отпадъците на общините Мадан, Златоград и Неделино, 

като годишното количество е от 8000-9000т. През 2013г. започна изграждането на 

инвестиционен проект „Разширение на регионално депо за ТБО, гр.Мадан”.  

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

Община Рудозем - Депонират се  неопасните  отпадъци  от  община Рудозем., като 

депонираните отпадъци годишно са в порядъка на 1700-1800т. 

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. През 2013 г. в Извършени са 7 бр. проверки на 

обекти, попадащи под обхвата на  Приложение №1 от Закона за отговорността за 

предотвратяване и отстраняване на екологични щети.  Дадени са  8 предписания за 

изготвяне на собствена оценка за заплаха от екологични щети и причинени такива, 

съгласно Наредба №1/2008 г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в 

предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното 

изпълнение и включване в  публичния регистър на операторите, извършващи дейности 

по ЗОПОЕЩ. 

 

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 на 2013 година 

са проведени 13 открити урока. Общият брой на посетителите в информационния 

център на РИОСВ – Смолян е около 250 души. Организирани са 10 информационни 

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

април „Ден на Земята”, „Да изчистим България за един ден”, 22 май „Международен 

ден на биоразнообразието”, 5 юни „Световен ден на околната среда”, Фестивал на 

дивите цветя – 21.06.2013 г. – 30.06.2013 год., 12 август „Международен ден на 

младежта“ и 22 септември „Ден без автомобили“, „Европейска седмица за намаляване 

на отпадъците“ – 16.11.2013 год. – 24.11.2013 год. За отбелязване деня на влажните 

зони предоставихме материали на Професионална гимназия „Карл Маркс”, гр. Смолян 

за организирането на временна изложба в училището. По повод „Деня на водата“ 

РИОСВ се включи в проява – „Воден мост”, като осигури награди за всички участници. 
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По повод „Деня на Земята”, съвместно с районна библиотека Смолян се организира 

конкурс за есе на тема „Обичам природата”. Закупени са награди за участниците. 

Проведен е открит урок с деца от Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” 

гр. Смолян. Ученици от клуб „Младите предприемачи” организираха лекция на тема 

„Чудото, наречено - Земя”. В градинка третокласниците засадиха дръвчета и оформиха 

три цветни кръга. В инициативата се включи и РИОСВ – Смолян. За отбелязването на 

„Световния ден на околната среда” съвместно с РЗИ се организира беседа с деца от 

организация „Чисти сърца” в с. Триград (ЗМ „Триградско ждрело”) с цел опознаване на 

растителния и животинския свят в местността. РИОСВ – Смолян участва в проект 

„Фестивал на дивите цветя” съвместно с Екологична организация Родопи, Община 

Смолян, МОСВ, БФБ, осъществявайки природозащитни дейности с цел 

популяризиране на защитените видове и организира ботанически тур в „Каньона на 

водопадите”. По повод международния ден на младежта съвместно с организация „Еко 

Свят Родопи“ се проведе дискусия със студенти на тема „Екологично възпитание“. По 

повод 22 септември – „Ден без автомобили“, РИОСВ – Смолян прикани всички общини 

да се включат в международна кампания „Европейска седмица на мобилността“под 

надслов „Чист въздух – ти си на ход“. По този повод инспекцията подари на 

първокласници светлоотразителни котета. По повод участие в „Европейската седмица 

за намаляване на отпадъците“ – 16.11.2013 год. – 24.11.2013 год. се организира семинар 

на тема „Задълженията на местната власт, заложени в новия ЗУО“. В семинара взеха 

участие всички кметове и кметски наместници. РИОСВ – Смолян и община Смолян 

получиха първа награда за тази инициатива в категорията Публични институции. 

Проведе се среща с Регионалното сдружение на общините Смолян, Чепеларе и Баните 

във връзка със задълженията на общините по Закона за управление на отпадъците и са 

набелязани мерки за изпълнение. Чрез писмо РИОСВ – Смолян информира общините 

за възможност на участие в конкурси с екологична тематика: конкурс за най – добър 

клип на тема „С велосипед в града“ и международен конкурс за детска рисунка на тема 

„Не хвърляйте храната (хранителни отпадъци)“. За по – голяма информираност на 

обществеността се създаде и се поддържа актуална страница на РИОСВ – Смолян във 

Facebook. 

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 12 постъпили заявления за достъп до обществена информация за състоянието 

на околната среда. За всяко едно от 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 35 

броя текущи месечни имуществени санкции; 

3. По реда на чл. 69в. от Закона за опазване на околната среда са приключили общо 7 

броя текущи месечни имуществени санкции; 

За отчетния период има издадени 8 броя наказателни постановления за наложени 

имуществени санкции на юридически лица и еднолични търговци и глоби на физически 
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лица за нарушаване на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и 

специалните закони за опазване на околната среда. 

За отчетния период има постъпили 21 (двадесет и една) жалби и 51 (петдесет и един) 

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 

"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 

2 

"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 

3 

"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 

4 

"Изграждане, 

реконструкция и 

рехабилитация на 

водоснабдителни мрежи и 

съоръжения в населените 

места на община Ардино- 

с. Млечино" 

Ще се извърши 

водоснабдяване на с. 

Млечино от съществуващ 

резервоар в ТК „Белите 

брези”, който се захранва 

от Помпена станция- гр. 

Ардино. 

СНЦ "МИГ- Ардино" 

по Стратегията за 

местно развитие, 

Мярка 321 

199 393,87 

В процес 

на 

оценяване 

от 

Управлява

щия орган 

5 

"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 

6  

Изграждане на 3 

информационни центрове 

в общините Баните и 

Доксато и БФБ, 

провеждане на семинари 

и пътувания, изработване 

на брошури и 

Трансграничен център 

за повишаване на 

екологичното 

самосъзнание в 

общините Доксато и 

Баните с подкрепа на 

Българска фондация за 

688 652.00 

Предстои 

публикува

не на 

интернет 

банери 
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публикуване на интернет 

банери 

биоразнообразие 

Община Девин 

7 

„Рехабилитация на улична 

мрежа село Триград и 

село Селча 

По проекта  се извършва 

рехабилитация на 

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 

Програма за развитие 

на селските райони 
1931250 

В процес 

на 

изпълнени

е. 

8 

„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. 

9 

„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. 

10 

„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. 

11 

„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 

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 

Програма за развитие 

на селските райони 
1740184 

В процес 

на 

изпълнени

е. 
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крайречна пешеходна 

алея, гробищен парк на 

източния подход на 

гр.Девин - първи етап, 

автоматизирана подземна 

поливна система с 

помпено – хидрофорна 

система, реконструкция 

на улична мрежа” 

поливна система и 

помпено-хидрофорна 

поливна система 

12 

„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. 

13 

„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. 

14 

„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 

15 

„Кът за риболов и 

наблюдение при скален 

феномен „Слона” 

С проектното 

предложение Община 

Девин е кандидатствала 

пред Местната 

Оперативна програма 

за развитие на сектор 

„Рибарство” 

95393.05 

В процес 

на 

изпълнени

е 
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инициативна рибарска 

група „Високи Западни 

Родопи”.По проекта се 

предвиждада бъде 

изграден кът за 

наблюдение и риболов 

при скален феномен 

„Слона 

16 „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 

17 

"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 

18 

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 

Изпълнен, 

предстои 

въвеждане 

в 

експлоата

ция 

19 

Подобряване условията за 

живот, мобилността на 

работната сила, 

привлекателността 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, 

привлекателността 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 

одобрен - 

предстои 

изпълнени

е 

20 
Подобряване и развитие 

на инфраструктурата за 

Изграждане на нова 

водопроводна и 

BG 

161РО005/11/1.12/02/05  
45000000 

подаден в 

МОСВ 
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питейни и отпадъчни води 

в агломерациите между 

2000 и 10 000 екв.  ж ." 

канализационна система  

на град Неделино и  

ПСОВ - пречиствателна 

станция за отпадни води 

Приоритетна ос1 ОП 

"Околна среда" 

21 

"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 

Одобрен, 

предстои 

изпълнени

е 

Община Смолян 

22 

„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 

„ЕВРОПЕЙСКО 

ТЕРИТОРИАЛНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

ГЪРЦИЯ – 

БЪЛГАРИЯ 2007 -

2013“ 

1159042,67

€ 

В процес 

на 

изпълнени

е 
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предвидените дейности 

по проекта - подобряване 

на инфраструктурата, 

популяризиране и 

повишаване на 

привлекателността на 

природните ресурси в 

двете защитени 

местности.  

Основните дейности:  

- 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 
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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.  

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. 

23 

„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 

24 

„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 

 

След 

отказа на 

финансира

не и 

направени

те 

констатац

ии по 

документа

цията, 

Община 
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между 2 000 и 10 000 

е.ж.” но е отказано 

финансиране. 

Смолян е 

предприел

а действия 

за 

отстранява

не на 

описаните 

констатац

ии и 

отново е 

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. 

25 

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 

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. 

Извършен

о е 

проектира

не във 

фаза ПИП 

и проекта 

е внесен за 

одобряван

е. 



 55 

улици принадлежащи 

към агломерация „гр. 

Смолян”. 

26 

„Реконструкция и 

модернизация на Депо за 

ТБО в местност „Теклен 

дол”-Смолян 

Депото е в последна фаза 

на изграждане на 

„Стопански двор”-

отводняване 

ПУДООС 2013000.00 

В процес 

на 

изпълнени

е 

Община Мадан 

27 

Разширение на РД за ТБО 

гр.Мадан и изграждане на 

площадки за 

предварително третиране 

на отпадъци за общините 

Мадан, Златоград и 

Неделино/преработка І/ 

В процедура сме по 

отчуждаване на земя от 

Горски фонд,има 

подписан договор със 

строителя от 15.12.2012г. 

ПУДООС 4715496.32 

В процес 

на 

изпълнени

е 

Община Борино 

28 

"Проектиране на 

интегрирана ВиК система 

и ПСОВ в с. Борино" 

техническа помощ за 

проектиране 
ОП "Околна среда" 591 961 завършен 

29 
"Водопороводна мрежа на 

с. Буйново, общ. Борино" 

реконструкция и 

доизграждане  на 

водопроводна мрежа 

Програма за развитие 

на селските райони 
 завършен 

30 
ПСОВ в с. Буйново, общ. 

Борино 
изграждане на ПСОВ 

Програма за развитие 

на селските райони 
  

31 
"Водопроводна мрежа на 

с. Ягодина, общ. Борино" 

реконструкция и 

доизграждане  на 

водопроводна мрежа 

Програма за развитие 

на селските райони 
  

32 

"Среднопланински 

атракцион и туристически 

маршрут - Дяволска 

пътека" 

 
Програма за развитие 

на селските райони 
35000  

Община Рудозем 

33 

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% 

34 

”Техническа помощ за 

интегриран проект 

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.” 

 ОПОС 3075299 

Извършен

о 

проектира

не на В и 

К мрежа. 

Внесен за 

финансира

не в 

ОП”ОС” 

Община Лъки 

35 
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 

36 

"Корекции на реки 

"Манастирска" и 

"Лъкинска" в участъка им 

изграждане на бетонна 

подпорна 

брегоукрепителна стена 

Оперативна програма 

„Регионално Развитие”  

2007-20013 г. 

798275,00 

на етап 

изпълнени

е 
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в урбанизираната 

територия на община 

Лъки 

по десния бряг на река 

Лъкинска с височина 

5,10м.  и 6,40м. в 

различните участъци, в 

регулацията на гр. Лъки 

Община Златоград 

37 

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 

38 

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 

39 

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 

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 

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 

общината Златоград от 

НДЕФ на първи етап. 

За окончателното 

одобряване и 

осигуряване на 

средствата за 

довършване на обекта, 

в момента се 

разработва 

необходимата 

документация. 

22903569.5

7 

Изпълнява 

се. 
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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. 

40 

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 Изпълнен 

41 

„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 

Изпълнен 

42 

„Енергоефективни мерки 

за сградата на 

СОУ”Антим I-ви” гр. 

Златоград на стойност 

178 398 лева, в която е 

включено подмяна на 

дограма и 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, 

178398 лева 

за 

изпълнение 

Изпълнен 

43 

„Енергоефективни мерки 

за сградата на Общинска 

администрация гр. 

Златоград ” на стойност 

187 996 лева, в която е 

включено подмяна на 

дограма и полагане на 

За подготовка на 

проектна документация  е 

изготвен Доклад за 

енергийно обследване на 

сградата . Проектът е 

одобрен и през 2013 

година предстои да бъде 

МФК, МИЕТ 

4000 лв - за 

подготовка, 

187 996 

лева за 

изпълнение 

Изпълнен 
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топлоизолация на 

сградата по фасади 

северозапад и югозапад 

изпълнен. Средствата за 

изпълнение няма да 

постъпват по сметката на 

община Златоград. 

Разплащането с 

изпълнителите ще се 

извършва от МИЕТ. 

 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

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

на околната среда и водите е прилагане на политиката на МОСВ в областта на околната 

среда на регионално ниво. Важна част от дейността на РИОСВ - Смолян е възпитаване 

на екологично самосъзнание в населението от региона, чрез изпълнението на 

информационни, превантивни и контролни дейности. Повишаването на 

професионализма на експертите в РИОСВ-Смолян по прилагане на екологичното 

законодателство е ключов фактор за по-ефективното опазване на околната среда в 

региона. Участието на експерти в проекти по ОПОС за решаване на конфликта „човек – 

мечка” и 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 осигурява 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. Друга цел в работата на РИОСВ-

Смолян е да интегрира екологичното законодателство и проблемите на околната среда 

във всички секторни политики. 

През 2013 година не се наблюдава съществено изменение в 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 криза, както в България така и в световен 

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

среда. Наблюдава се засилен обществен интерес към опазването на околната среда и 

включването на населението  в отбелязването на екологични кампании на регионално 

ниво. 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. 

Желаното ниво на опазване на околната среда и ефективното прилагне на 

политиките по околна среда не би могло да се постигне без наличието на 

висококвалифициран екип от експерти. Важно е РИОСВ да функционира и да бъде 

разпознаваема като институция, която вдъхновява и включва гражданите в създаването 

на дългосрочна визия за качеството на живот в техните територии, като интегрира 

екологичните въпроси във всички аспекти на обществения живот. За да се постигне 



 59 

това е важно наличието на подкрепа от общността и сътрудничеството с бизнеса и 

останалите регионални  институции 

 

 

VII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 


