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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 
 БПК5 - Биологична потребност от кислород за 5-денонощия 
 БО – Битови отпадъци, СО – Строителни отпадъци, ПО – Промишлени отпадъци, ОО 
– Опасни отпадъци, МРО – Масово разпространение отпадъци, ИУМПС – Излезли от 
употреба моторни средства, ОЧЦМ – Отпадъци от черни и цветни метали, ИУЕЕО – 
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, НУБА – Негодни за 
употреба батерии и акумулатори 
 ГДОС – Годишен доклад по околна среда 
 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 
 ЗОПОЕЩ - Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 
щети 
 ЗРА – Закон за рибарството и аквакултурите 
 ЗТ – Защитена територия 
 ЗУО – Закон за управление на отпадъците 
 ИАОС - Изпълнителна агенция по околна среда 
 ИО – Инертни отпадъци 
 ИЕО – Индивидуални емисионни ограничения 
 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 водноелектрическа централа 
 МЗ – Министерство на здравеопазването 
 МЗГ – Министерство на земеделието и горите 
 МОСВ – Министерство на околната среда и водите  
 МРО – Масово разпространени отпадъци 
 МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
 МС – Министерски съвет 
 НО – Неопасни отпадъци  
 НПО – Неправителствена организация 
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 НПУО – Национален план за управление на отпадъците 
 НСМ – Национална система за мониторинг 
 ОБ – Общински бюджет 
 ОбА – Общинска администрация 
 ОВОС – Оценка на въздействие върху околната среда 
 ПАМ - Принудителна административна мярка 
 ПДК – Пределно допустими концентрации 
 ПЗ – Природна забележителност 
 ПКЗНБАК – Постоянна комисия за защита на населението при бедствия, аварии и 
катастрофи 
 ППЗГ – Правилник за приложение на закона за горите 
 ППЗЛОД – Правилник за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча 
 ПС – Пречиствателно съоръжение 
 ПСОВ – Пречиствателна станция за отпадни води 
 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)

 СПСОВ – Селска пречиствателна станция за отпадни води 
 ПУДООС – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 
 РЗ – Разрешително за заустване 
 РЗИ – Регионална здравна инспекция 
 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  
 УБП – Улавяне на бензинови пари 
 ФПЧ10 – Фини прахови частици под 10 микрона 
 ХХ – Хвостохранилище 
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І. ВЪВЕДЕНИЕ 
Целта на доклада е да бъдат информирани всички заинтересовани страни с 

наличната информация, обработена, обобщена и анализирана в рамките на 
задълженията от компетентността на РИОСВ – Смолян, за състоянието на околната 
среда през 2015 година на територията, контролирана от инспекцията. С издаването на 
настоящия доклад се цели подпомагането на регионалните и местните власти при 
вземане на решения в областта на околната среда и устойчивото развитие на 
териториалните общности чрез интегрирането на политиката по околна среда в 
регионалните и общински политики в областта на социално-икономическото развитие. 

Докладът е подготвен от екип на РИОСВ-Смолян, като са използвани данни от 
РЗИ-Смолян, РЗИ-Кьрджали, РЗИ-Благоевград, РЗИ-Пловдив, Басейнова дирекция 
Източнобеломорски район – Пловдив, Басейнова дирекция Западнобеломорски район – 
Благоевград, Изпълнителна агенция по околна среда – София, МОСВ, Общини, 
Държавни горски стопанства и други. 

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. Граничи с областите Пловдив, 
Пазарджик, Кърджали и Благоевград, на юг границата съвпада с държавната граница с 
Република Гърция. 

• Територия – 4158,5 км2 или 3,8% от територията на страната; 
• Област Смолян, включително община Ардино от област Кърджали, община 

Сатовча от област Благоевград и община Лъки от област Пловдив;  
• 13 общини;  
• 308 населени места;  
• Население – 151670 жители по данни от последното преброяване на населението 

през 2011 година. 
Във физико-географско отношение се отличава с определено разнообразие. 

Релефът е с подчертан планински характер, което дава отражение върху цялостното 
социално-икономическо, селищно и инфраструктурно развитие. 
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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 10 
града, най-големите от които са Смолян, Златоград, Мадан, Девин, и Рудозем. Най-
голяма по население е община Смолян, а най-малка – община Лъки. 

ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ И РЕСУРСИ 
През региона на инспекцията протичат много реки, като по-големите са: Арда, 

Въча, Чепеларска, Върбица, Черна, Давидковска, Малка Арда, Девинска и 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 балнеолечебни 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 61 
защитени територии, от които 4 резервата, 4 поддържани резервата, 27 защитени 
местности и 26 природни забележителности. 
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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,  
 Директор дирекция „Контрол и первантивна дейност“ - 60107 
 Директор дирекция „Административно, финансови и правни дейности“ - 60104 
 Дежурен телефон, информация и Офис за компл. обслужване – 60100; 0885-860231;  
 Факс - 60121; 
 Главен 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” – 60110, 60127, 60762, 60127 
 Експерти направление “Въздух” – 60106, 60109; 
 Експерт „Инвестиционни проекти“ – 60118; 

Регионална лаборатория Смолян към ИАОС - София 
 Началник отдел “РЛ” – тел./факс-60125, 65177, 60771; 
 Лаборатория – „Почви“ – 60769; 
 Лаборатория – „Води“ – 60122; 65178; 
 Лаборатория – „Въздух“ – 60123; 
 Лаборатория – „Микробиология“ – 60124; 
 email: rlab_smolian@mail.bg
Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” – Регионално Бюро - Смолян 

- Експерти  – тел./fax – 60120, 60126, E – mail: bd_smolian@abv.bg 

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

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

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

Министерство на околната среда и водите 

http//www.moew.government.bg

РИОСВ – Смолян 

http://smolyan.riosv.com
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II. АНАЛИЗИ ПО КОМПОНЕНТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

ІI.1. КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

ІI.1.1. Мрежа за контрол на качеството на атмосферния въздух на 
територията на РИОСВ - Смолян, като част от НСМОС – подсистема “въздух”. 

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

Съгласно утвърденият от Министъра на околната среда и водите  списък на 
районите за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ), област 
Смолян е  в РОУКАВ-Югозападен. Съгласно изискванията на чл. 11, Приложение №6 
от Наредба № 12 от 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови 
частици, олово, бензен и озон в атмосферния въздух (обн. ДВ бр. 58/2010 г.), АИС – 
Смолян е градски фонов/транспортен пункт, разположен в застроената част на града. 
Обхватът на АИС – Смолян, съгласно утвърдената класификация, е 100 м - 2 км, като 
градски фонов и 10-15 м, като транспортен пункт. АИС-Смолян от началото на м. 
август 2015 г. е разположена на площадката на Регионална библиотека-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, 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 
битовото 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 
опесъчаване. Причина за значителният брой превишения са и географското 
разположение на града, както и специфичните метеорологични условия /ниска скорост 
на вятъра, наличие на инверсии и др./. Това е особенно актуално през зимния сезон, при 
който се намалява възможността за разсейване на атмосферните замърсители. 

Фините прахови частици се емитират в атмосферата директно (първични емисии) 
или се образуват от емитираните в атмосферата газове - прекурсори на фини прахови 
частици (вторични емисии). 

Нормите за нивата на ФПЧ 10, както и допустимият брой на превишенията за една 
календарна година в българското законодателството е съгласно:  
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Наредба №12 на МОСВ и МЗ към ЗЧАВ (ДВ, бр.58/2010г.) 
Средноденонощна норма (СДН) за опазване на човешкото здраве 
Прагова стойност (ПС) допустим брой превишения (през 

годината) 
период на прилагане 

СДН 50 µg/m3 35 от 01.01.2009 г. 
Средногодишна норма (СГН) 
СГН 40 µg/m3 Не се допуска превишение от 01.01.2009 г. 

Основните съкращения и термини при оценка на Качеството на Атмосферния 
Въздух /КАВ/ са: 

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

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

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

3. Средногодишната пределно допустима концентрация е допустимата 
концентрация в течение на едногодишна експозиция. 

Максималната еднократна концентрация е най-високата от краткосрочните 
концентрации за определен замърсител, регистрирани в даден пункт за определен 
период на наблюдение. 

Средноденонощната концентрация е средната аритметична стойност от 
еднократните концентрации, регистрирани няколкократно 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. 

Пунктовете на територията на РИОСВ-Смолян, контролираните замърсители и 
регистрираните концентрации са дадени в таблицата: 

Замърсител 

Ф
П

Ч
1

0

P
b

ae
r.

S
O

2

N
O

2

C
O

H
2S

б
ен

зе
н

N
H

3

П
А

В

A
s

ae
r.

C
d

ae
r.

N
i

Ф
П

Ч
 2

.5

N
O

O
3
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Общ брой 

пунктове:
1.АИС-Смолян 
2.КФС-Рожен 

да 
да 

-
да 

-
да 

-
да 

-
-

-
-

-
да 

-
-

-
да 

-
да 

-
да 

-
да 

-
да 

-
да 

-
да 

Пунктове с 
регистрирани 
концентрации над 
ПС на СДН: 

1.АИС-Смолян 
2.КФС-Рожен

да-
101пъти 
не. 

Пунктове с 
регистрирани 
концентрации над 
СГН: 

1.АИС-Смолян 46.12

Забележка: На територията на РИОСВ-Смолян не се измерва максимално еднократна 
концентрация. 
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На АИС-Смолян през 2015 год. са извършени 321 измервания за ФПЧ10, от които 
наднормените стойности са 101 броя или 31% от всички анализи. Наднормените 
стойности по месеци са както следва: през м.януари – 23 бр.; февруари – 18 бр.; март – 
17 бр.; май – 2 бр.; октомври – 4 бр.; ноември- 15 бр. и декември - 22 бр.  

При анализ на резултати за 2015 год. е видно, че наднормените стойности за 
ФПЧ10 са през зимните месеци, като през месеците - януари, февруари, март и 
декември имаме месечна концентрация над 60 µg/m3. През 2015 г. са отчетени и 2 бр. 
наднормени стойности за м. май, което е не характерно. 

Високи стойности през тези два месеца (януари и декември) утежняват много 
както средногодишна концентрация на ФПЧ10, така също и допустимият брой 
превишения за една календарна година. Натрупаните данни за периода 2009-2015 г. 
дават възможност да се прецени, че резултатите са сравними и започват да варират 
около очаквани стойности. 

Средногодишната стойност за АИС-Смолян за 2015 г. е 46.12 µg/m3, при норма 40 
µg/m3.

По-долу на графиката са показани средните месечни стойности на замърсител 
ФПЧ10 за АИС“Смолян“ за периода 2012-2015г. 

Максималните стойности на КФС „Рожен” са от 1 до 3 дни по-късно от АИС 
„Смолян” През лятото тенденцията е високите стойности да се установяват на КФС 
„Рожен”, а после в АИС „Смолян”, което води до извода, че преноса е от вътрешността 
на страната. 

С Решение №860 от заседание на Общински съвет-Смолян, състояло се на 
18.12.2014 год. е приета Програма за намаляване замърсяването с ФПЧ10 на територията 
на община Смолян и план за действие 2015 - 2020 г. 

През 2015 год. планът в частта „Въздух” е изпълнен изцяло. За годината са 
планирани 139 обекта със 139 бр. проверки.  

Броят на проверките на обекти влияещи върху КАВ е почти идентичен с 
проверените обекти през 2014 год. Извършени са 32 бр. извънредни проверки, като в 
тях влиза едно емисионно измерване, 21 бр. проверки свързани с текущи месечни 
санкции и 9 бр. проверки по жалби и сигнали, както и последващ контрол по тях. Във 
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връзка с голям пожар на 12-13 ноември 2015 г. в района на град Смолян и обявено 
бедствено положение, беше извършено измерване за състоянието на въздуха в района 
около пожара и евентуално обгазяване на населените места – 4 бр. точки на измерване. 

През 2015 г. са дадени 13 предписания, като 12 от тях са изпълнени, а за едно 
предстои изпълнението му. 

През 2015 год. проверките на обекти, източници на емисии по Наредба №1/2005 
год., са 57 броя, като 25 от тях са планови и 32 - извънредни, или всички отчетени 
извънредни проверки по компонент „Въздух”. Извършено е контролно емисионно 
измерване през разглеждания период на един обект - площадка на „Геоминерал”АД - с. 
Михалково - първа мелница; Останалите два обекта включени в утвърдения годишен 
график не бяха измерени. Един от обектите не е работил през цялата 2015 г., а другия 
аварира преди измерването с РЛ-Стара Загора, след което преустанови дейност, като 
през периодите януари-март и септември –декември не е работил /7 месеца/. 

В асфалтова база с. Тикале на „ИСА 2000” ЕООД е монтиран нов 
асфалтосмесител и беше извършено собствено периодично измерване. 

Извършени са, съгласно чл.16 от ЗЧАВ, и 3 бр. /пробоотборни точки/ собствени 
измервания на “Бара груп” ООД-централа за производство на ел. енергия от биомаса 

Извършени са 70 бр. проверки 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 28 броя проверки. 
По Наредба №7/2003 год. за ЛОС в инсталации те са 14 броя, а проверките по Наредба 
№16/1999 год. за съхранение, товарене или разтоварване на горива са 28 броя.  

Големите доставчици на бои, лакове и авторепаратурни продукти работят в 
съответствие с изискванията на Наредбата. Предлагат се и се използват продукти на 
големи производители и вносители на бои и лакове. При проверките не се констатират 
нарушения по етикетирането на предлаганите продукти.  

В три от бензиностанциите е въведен ЕТАП-ІІ на УБП при съхранение на 
бензини, чието въвеждане е със срок 31.12.2016 год. При проверките не са 
констатирани нарушения. 

На територията на РИОСВ-Смолян има 294 бр. инсталации с над 3 кг фреон. През 
2015 г. са проверени 236 бр. инсталации в 244 обекта. Дадени са 4 бр. предписания, 
касаещи представяне на копия от проверки за херметичност и дневници на 
съоръженията, като предписанията са изпълнени в срок. През 2015 г. са проверени 4 бр. 
хладилни сервизи.  

Положителните констатации са:  
- изместване на пролетното миене след опесъчаването през зимата - начало март 

2015 г. 
Проблеми: 
- Масово използване на твърди горива в бита; 
- На територията на инспекцията се монтират и експлоатират котли с различно 

гориво (ток, твърдо гориво, нафта) и мощност, без ползвателите да се съобразяват с 
метеорологични и топографски дадености. През 2015 г. този проблем се задълбочи, 
след като започна и разполагане на мобилни емитери /трошачки, асфалтосмесители, 
дробилки и др./ отново без отчитане на кумулативният ефект. Цитираните констатации, 
съчетани и с издаване на разрешения за дейности и на промишлени площадки в 
„конфликтни” точки в близост до жилищни сгради, провокира непрекъснати жалби и 
сигнали за едни и същи обекти многократно; 

- Автомобилният трафик в гр. Смолян основно е концентриран по една пътна 
артерия. 
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Поради необходимостта от окончателно валидиране преди докладване в 
Европейската агенция по околна среда са възможни минимални промени в 
публикуваните данни. Окончателните данни се публикуват в Националният доклад за 
състоянието и опазването на околната среда, изготвян от ИАОС. 

II.2. ВОДИ 

Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на 
Закона за водите (ЗВ): 

II.2.1. Контрол на емитерите, заустващи в повърхностни обекти; 
Контролът на емитерите, заустващи в повърхностни водни обекти, се извършва по 

поречия. В плана за контролната дейност за 2015 год. са предвидени 295 проверки на 
184 обекта. Проверките по поречия са  разпределени както следва: поречие Арда – 166 
бр., поречие Марица – 102, поречие Места – 27. Планираните проверки са изпълнени на 
100%.

№ Дейности 2014 г. 2015 г. 
1 Общ брой извършени проверки 363 432
2 Дадени предписания 28 39
3 Изпълнени предписания 24 38
4 Съставени актове 3 11
5 Издадени наказателни постановления 3 11
6 Действащи имуществени санкции 10 11

При осъществяване на контролната дейност по опазване на водите, през 2015 год. 
са извършени 432 проверки на 241 обекта. Плановите проверки са 295 (в т. ч. 67 
комплексни проверки) и 137 извънредни проверки. Проверените обекти могат да се 
разпределят, както следва: 

- 88 обекта с разрешително по ЗВ,  
- 2 обекта, за които тече процедура по издаване на разрешително за заустване на 

отпадъчни води,  
- 151 обекта, за които не е необходимо разрешително за заустване.  
От проверените обекти 43 са от утвърдения със Заповед № РД-930/05.12.2014 год. 

на МОСВ списък на обектите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни 
обекти, като 7 от тях - емитери на приоритетни и приоритетно опасни вещества. При 
проведения мониторинг на емитерите на приоритетни и приоритетно опасни вещества, 
не са констатирани превишения на ИЕО по изпитваните показатели.  

Извънредните проверки са във връзка с: 
- постъпили жалби и сигнали – 35;  
- последващ контрол – 25;  
- за налагане, намаляване, прекратяване на санкции по чл. 69 от ЗООС, по Заповед 

на Областния управител, съвместни проверки с Басейнови дирекции и др. - 77. 
Във връзка с констатациите, направени при проверка на обектите и установените 

отклонения от ИEО (индивидуалните емисионни ограничения) са дадени 39 
предписания, съставени са 11 АУАН за констатирани нарушения по ЗВ и 11 действащи 
санкции по чл.69 от ЗООС . 

В сравнение с предходния отчетен период, през 2015 год. е завишен броят на 
обектите за проверка, след направената оценка на риска. Увеличен е броят на 
извършените комплексни проверки, дадените предписания и броят на проверки по 
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жалби и сигнали на физически и юридически лица. Завишен е и броят на съставените 
АУАН и текущите санкции по чл. 69 от ЗООС.  

Проведен мониторинг на отпадъчни води от 43 обекти от утвърдения за 2015 год. 
списък на обектите, формиращи отпадъчни води, съвместно с РЛ-Смолян. Протоколите 
от контролна дейност и изпитване на отпадъчни води от тези обекти са въведени в 
информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите. 
Изготвени са 21 становища до Басейновите дирекции (Източнобеломорски район с 
център Пловдив и Западнобеломорски район с център Благоевград), относно издаване, 
изменение или продължаване срока на действие на разрешителни за заустване на 
отпадъчни води в повърхностни водни обекти. Взето е участие в ДПК за въвеждане в 
експлоатация на съоръжения за защита на населението от наводнения, ПСОВ на малки 
населени места и др. 

II.2.2. Контрол на състоянието на пречиствателните съоръжения. 
Основно влияние върху качеството на водите по поречия Места, Марица и Арда 

оказват два фактора – битовите отпадъчни води и промишлените отпадъчни води. 
Битовите отпадъчни води замърсяват водоприемниците след по-големите 

населени места в района на: Ардино, Баните, Барутин (общ. Доспат),  Борино, Бял 
извор (общ. Ардино), Девин, Доспат, Лъки, Неделино, Сатовча (в това число Вълкосел, 
Кочан, Плетена и Слащен), Смилян (общ. Смолян), Старцево (общ. Златоград), 
Чепеларе и Чепинци (общ. Рудозем). На тези агломерации с над 2000 еквивалентни 
жители все още няма изградени селищни пречиствателни станции. 

На територията, контролирана от РИОСВ-Смолян работят десет ПСОВ, от които 
една в населени места с над 10000 е.ж. – ГПСОВ-Смолян, четири ГПСОВ за населени 
места между 2000 – 10 000 е.ж.– Мадан, Рудозем, Златоград, ПСОВ „Пампорово” - к.к. 
Пампорово и пет СПСОВ за населени места под 2000 е.ж.- с. Проглед; с. Триград; с. 
Грохотно и две в с. Селча.  

Въведените в експлоатация ГПСОВ на Мадан, Рудозем, Златоград, Смолян, 
ПСОВ „Пампорово” - к.к. Пампорово и СПСОВ - с. Проглед; с. Триград; с. Грохотно и 
с. Селча -2 броя, работят с добър пречиствателен ефект. Отчита се сериозно подобрение 
на качеството на водите на реките Маданска, Арда, Върбица, Черна, Въча  и 
Чепеларска след тези агломерации, съгласно публикуваните данни за извършен 
мониторинг на водите от Басейновите дирекции за 2015 г.  

Отпадъчните води на гр. Смолян се пречистват в ГПСОВ - гр. Смолян. Станцията 
е с механично и биологично стъпало. Биобасейните тип „SBR” са в добро техническо 
състояние. Няма съоръжения за отстраняване на фосфор, предстои изграждането им 
при следващия етап на реализация на воден цикъл ІІ на гр. Смолян. През периода не са 
констатирани отклонения от ИЕО. 

ГПСОВ-Златоград е с механично и биологично стъпало, има съоръжения за 
отстраняване на азот и фосфор. През 2015 год. не са констатирани отклонения от ИЕО 
по изпитваните показатели. Съоръженията на ГПСОВ-Златоград са в техническа 
изправност. 

ГПСОВ-Мадан е с механично и биологично стъпало, има съоръжения за 
отстраняване на азот и фосфор. През 2015 год. не са констатирани отклонения от ИЕО 
по изпитваните показатели. Съоръженията на ГПСОВ-Мадан са в техническа 
изправност. 

ГПСОВ-Рудозем е с механично и биологично стъпало, има съоръжения за 
отстраняване на азот и фосфор. През 2015 год. не са констатирани отклонения от ИЕО 
по изпитваните показатели. Съоръженията на ГПСОВ-Рудозем са в техническа 
изправност. 
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ПСОВ - с. Проглед е с механично и биологично стъпало (модулен тип). През 2015 
год. не са констатирани отклонения от ИЕО по изпитваните показатели. Съоръженията 
на ПСОВ - с. Проглед са в техническа изправност. 

ПСОВ „Пампорово”, к.к Пампорово, е с механично и биологично стъпало. През 
отчетния период не са констатирани превишения на ИЕО съгласно издаденото 
Разрешително. Съоръженията на ПСОВ „Пампорово” са в техническа изправност. 

През 2015 год. се въведоха в експлоатация четирите малки селищни 
пречиствателни станции за отпадъчни води от селата Грохотно, Триград и Селча (2 
бр.), община Девин. На същите беше извършен засилен контрол през годината. 
Констатира се затруднение от страна на Община Девин за изпълнение на заложените 
условия в Разрешителните. Дадени са предписания на оператора, които предстои да 
бъдат изпълнени през настоящата година.  

Основни замърсители на водоприемниците са 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, с които значително намалиха внасяното замърсяване във водните 
обекти. В периода на обилни валежи и снеготопене, се заустват недостатъчно 
пречистени руднични отпадъчни води с наднормено съдържание на тежки метали, за 
което са наложени имуществени санкции през 2015 год. Към момента има действащи 
имуществени месечни санкции на рудниците – „Крушев дол”, „Джурково” и „Димов 
дол”.  

През 2015 г. се надгради ХХ „Рудозем-2” и предстои монтирането на намивния 
хвостопровод, с което ще започне нормалното намиване на хвоста. С това ще се 
подобри качеството на отпадъчните води. При извършвания контролен мониторинг 
през 2015 г. не са констатирани наднормени стойности на цианидите.  

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.  

РИОСВ-Смолян извършва мониторинг на повърхностните води на р. Лъкинска 
под ХХ „Лъки 2 Комплекс”. От проведения мониторинг през годината  се установяват 
нормални стойности на показателите за типа воден обект. 

Състоянието и работата на ХХ „Ерма река” е добро и не са установени 
замърсявания на р. Голяма, след заустване на водите от хвостохранилището. При 
извършвания контролен мониторинг през годината не се констатират наднормени 
стойности на показателите, заложени в Разрешителното за заустване. 

В млекопреработвателните предприятия проблемите с очистването на 
отпадъчните води се решават чрез въвеждане на нови технологии – изграждане на 
допълнителни мощности към съществуващите пречиствателни съоръжения, 
реконструкция и модернизация на същите. Запазва се и тенденцията за намаляване 
количеството на преработваното сурово мляко, което води и до намаляване на 
формираните отпадъчни води. През 2015 г. „Родопея Белев” ЕООД-Смолян е изготвил 
и внесъл проект за одобрение на ЛПСОВ, с което се очаква да се разреши проблема с 
изпусканите в ГК-Смолян големи количества отпадъчни води от мандрата.  

Обектите в отрасъл „Производство на козметични продукти” са 3 бр. – „Рубелла 
Бюти” АД, гр. Рудозем, „Арси Козметикс” ЕООД, с. Елховец и „Вентони Козметик” 
ЕООД, гр. Рудозем. Обектите имат изградени пречиствателни съоръжения за физико-
химично пречистване на отпадъчните води, като същите са в добро техническо 
състояние.  
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Обектите от отрасъл „Рибопреработка” са 3 на брой – „Салвелинус – Рея Фиш” 
КД, гр. Доспат, „П.А.Л. БГ” ЕООД, гр. София и ЕТ „НИК 60 – Недялко Колаксъзов”, 
гр. Пловдив. Обектите имат изградени пречиствателни съоръжения за биологично 
пречистване на отпадъчните води, като за първото предприятие съоръжението е в добро 
техническо състояние, а за останалите две предприятия ИЕО не могат да бъдат 
постигнати, за което е наложена текуща месечна санкция, съгласно чл. 69 от ЗООС.  

Обектите от отрасъл „Транспортна дейност, автосервизи и автомивки” са с 
изградени пречиствателни съоръжения (каломаслоуловители). Същите се поддържат в 
нормално експлоатационно състояние. 

ІІ.3. ЗЕМИ И ПОЧВИ 

ІІ.3. 1. Обобщена информация за територията на РИОСВ - Смолян,

Баланс по видове територии на област Смолян по предназначение:  

Съгласно взети данни от „Стратегия за развитие на област Смолян 2014-2020 г.”, 
публикувана на интернет страницата на Областна администрация - Смолян, 
териториалната структура на област Смолян е както следва: 

Общини Обща 
площ /дка/ 

Земеделски 
територии 

Горски 
територии 

Населени места 
и др. урбанизи- 
рани територии

Водни 
течения и 
водни 
площи

Територии 
за добив на 
полезни 
изкопаеми

Общо 3192846 850949 2093453 58328 25683 152980
Баните 301165 111807 163281 5224 1022 18799
Борино 173204 51514 105036 1286 290 14748
Девин 573684 144692 383245 5030 4189 35033
Доспат 282697 65917 197006 3292 10721 4405
Златоград 171537 33398 128819 4655 1856 2353
Мадан 174951 41795 120989 8277 1263 1295
Неделино 102252 38663 59226 2706 470 770
Рудозем  182919 26620 146388 5752 1156 2353
Смолян 853997 232127 540147 16197 3845 58122
Чепеларе 376440 104416 249316 5909 871 15102

II.3.2. Замърсяване на почвата с тежки метали и металоиди 
През 2015 г. са проведени физико-химични изпитвания на пунктовете по 

Програмата за почвен мониторинг, I-во ниво – широкомащабен мониторинг - пункт „с. 
Чокманово“ - община Смолян, пункт „с. Студенец“ - община Чепеларе, пункт „ с. 
Дряново“ - община Лъки, „с. Вранинци“ - община Мадан, пункт „с. Кръстатица“ - 
община Баните, пункт „с. Момчиловци“  -община Смолян. Извадките от 2015 г. все още 
не са изпитани от офиса в гр. Хасково. При извършен мониторинг в предходни години 
се наблюдава леко завишение на ПДК за никел в пунктовете „с. Чокманово“ и „с. 
Студенец“, завишение на олово в пунктовете „с. Дряново“, „с. Вранинци“ и пункт „с. 
Кръстатица“. В района около тези пунктове се извършва рудодобив и в по-голямата си 
част замърсяването вероятно е фоново. Пунктовете са със статут на настоящо 
земеползване „ливада“ или „нива“ и най-вероятно замърсяването е фоново. 

Проведеният мониторинг през последните години – ІІ ниво-вкисляване показва, 
че се запазва тенденцията на висока киселинност на почвите.  
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През 2015 год. Регионална лаборатория - Смолян е изпълнила мониторинговата 
програма съгласно указанията на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).  

Съгласно програмата за почвен мониторинг I-во ниво, са взети проби и е 
извършена подготовка на пробите от 9 пункта. Резултати от направените изпитвания 
все още не са готови. 

II.3.3. Нарушаване на земите и почвите от добивната промишленост 
Изпълнени са оздравителните 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 и Програмата за 
отстраняване на минали екологични щети, причинени до приватизацията на 
дружествата „Горубсо Мадан” АД и „Лъки Инвест” АД.  

Констатирани проблеми по отношение опазването на почвите са ерозия, 
локалното замърсяване с тежки метали и съществуването на територии с нарушена 
почвена покривка от дейността на добивните предприятия. През 2015 год. са закрити 12 
площи на територията на „Горубсо Мадан“АД, признати като стари щети. На същите е 
извършена техническа и биологична рекултивация и са приети с комисия по НАРЕДБА 
№ 26 от 02.10.1996 год. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на 
слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт. Извършена е 
и рекултивация на  хвостохранилище”Лъки-1” в гр. Лъки, като предстои приемането на 
строежа от комисия.  

II.3.4. Замърсяване на почвите с продукти за растителна защита /пестициди/ 
На територията на РИОСВ-Смолян са разположени пет склада за съхранение на 

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

- складове в с. Давидково - общ. Баните, с. Орехово - общ. Чепеларе, с. Търън - 
общ. Смолян, м. „Герзовица” - общ. Смолян и с. Сатовча - общ. Сатовча; 

- ББ-кубове - с. Чубрика - общ. Ардино – 16, с. Бърчево - общ. Рудозем – 9, с. 
Слащен -  общ. Сатовча – 4, с. Сатовча - общ. Сатовча – 5 и гр. Девин - общ. Девин – 8; 

При извършените през 2015 год. проверки се констатира, че складовете и 
площадките за съхранение на Б-Б кубове са в сравнително добро състояние. Достъпа до 
тях е ограничен, поставени са телени огради и входните врати се заключват. Като 
недостатък може да се изтъкне липсата на денонощна охрана, но състоянието им се 
следи от кметовете на населените места, на чиято територия са разположени. При 
установяване на нередности, кметовете своевременно уведомяват общинска 
администрация за предприемане на мерки за отстраняването им. 

При проверка през 2015 г. на склада в с. Търън е установено наличие на свлечени 
земни маси и растителност в задната част на същия. Дадени са две предписания на 
кмета на община Смолян за отстраняване на нередностите, които са изпълнени в срок. 

При проверки на площадката в с. Чубрика - общ. Ардино и с. Бърчево - община 
Рудозем са  констатирани течове от ББ-кубове. По дадени предписания, общините са 
информирали своевременно „Бал Бок Инженеринг“ АД за отстраняване на течовете, 
като при последващи проверки е установено, че нередностите са отстранени. 

В складовете за съхранение на негодни за употреба препарати за растителна 
защита в с. Давидково и с. Сатовча има осигурена дневна охрана.  

ББ-кубовете в с. Чубрика, с. Сатовча, с. Бърчево и в гр. Девин се съхраняват на 
оградени площадки, препятстващи проникване до съоръженията. 



17

През 2015 г. няма информация от пунктовете на НСМОС, за съществуващи 
проблеми с наднормено замърсяване на почви с разрешени продукти за растителна 
защита на територията на РИОСВ. 

II.3.5. Замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители, вкл. 
нефтопродукти  

През 2015 г. не са постъпвали сигнали и не е констатирано наднормено 
замърсяване с органични замърсители на територията на РИОСВ. 

II.3.6. Ерозия на почвите 
Вследствие на незаконния добив на скални материали се нарушава почвената 

покривка от дейността и се увеличават ерозийните процеси.  
И през 2015 г., вследствие на обилните дъждове, се засилиха процесите на 

изнасяне на почвената покривка, свлачищата и срутищата.  

II.3.7. Засоляване и вкисляване на почвите 
Мониторингът през 2015 год. – ІІ ниво-вкисляване е проведен в 3 пункта – 2 

пункта в землище на с. Борино и един пункт на Роженски ливади. Резултатите показват, 
че се запазва тенденцията от последните години на висока киселинност на почвите.  

Резултатите от анализите от всички пунктове са показали киселинно-алкалното 
равновесие в почвата около стойност на pH4, дължащо се на процесите на изветряне на 
първичните минерали, свързани с тяхната хидратация и с излужването на освободените 
от състава на кристалните решетки алкалоземни и алкални катиони.  

Запазва се тенденцията от 2014 г., резултатите са същите или близки по стойност 
в сравнение с тези от 2015 г., което показва, че няма промяна на цялостната картина от 
предходната година до момента на пробонабирането. Отново резултатите за пункта на 
с. Борино, срещу Водна кула, показват по-високи стойности от pH5. 

На територия на РИОСВ - Смолян не се провежда мониторинг за засоляване на 
почвите в региона. 

II.3.8. Нерегламентирано изхвърляне на отпадъци върху почвената 
повърхност (строителни, битови, промишлени и селскостопански отпадъци) 

През пролетта на 2015 г. по Заповед на Министъра на околната среда и водите са 
извършени проверки за нерегламентирани замърсявания на речните корита и 
прилежащите им терени. Установени са замърсявания по поречията и деретата на 
няколко реки, като същите са почистени по дадени предписания. Има съставени четири 
акта на кметове за неизпълнение на задълженията им по чл.19, ал. 3, т. 15 от ЗУО и 1 
акт на физическо лице за неизпълнено предписание за почистване на отпадъци. 

Осъществяван е и контрол по населени места и хижи за нерегламентирани 
замърсявания. При проверките са констатирани битови и строителни отпадъци, за 
които са предприети действия от страна на общините и/или нарушителите за 
почистване на замърсените терени. 

Нерегламентирани замърсявания на площи с битови и/или строителни отпадъци  
№ 
по 
ред 

Нерегламентирани замърсявания от битови и/или 
строителни отпадъци / местоположение 

Замърсени 
площи / 

брой 

Почистени 
площи / 

брой 
Община Смолян 

1. гр. Смолян  7 7

2. с. Соколовци 1 1
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3. с. Търън 4 4

Община Чепеларе 
4. с. Орехово 2 2

5. с. Павелско 3 3

6. Хижа „Скалните мостове“ 1 1

7. гр.Чепеларе, м.Лопоха 1 1

Община Девин 
8. гр. Девин 3 3

9. с. Лясково 1 1

10. с. Грохотно 1 1

11. с.Триград 2 2

12. кв. Настан 1 1

Община Доспат 
13. с. Змейца 3 3

14. с. Барутин 1 1

15. гр. Доспат 2 2

16. с. Любча 2 2

Община Борино 
17. с. Борино 2 2

Община Рудозем 
18. гр. Рудозем 2 2

19. с. Корита 1 1

Община Мадан 
20. с. Средногорци 2 2

Община Златоград 
21 гр. Златоград 1 1

22. с. Аламовци 1 1

Община Неделино 
23. с. Кундево 1 1

24. с. Изгрев 3 3

25. с. Гърнати 3 3

26. с. Бурево 3 3

27. гр. Неделино 4 4

Община Баните 
28. с. Баните 2 2

Община Ардино 
29. с. Бял Извор 5 5

30. с. Падина 3 3

31. с. Жълтуша 6 6

32. с. Еньовче 1 1

33. гр. Ардино 2 2

Община Сатовча 
34. с. Плетена 5 5

35. с. Кочан 1 1

36. с. Ваклиново 1 1

37. с. Годешево 2 2

38. с. Слащен 4 4

Общо констатирани и почистени нерегламентирани 
замърсявания през 2015 г. 

90 90
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През годината са проверявани животновъдни обекти за спазване на изискванията 
на екологичното законодателство. Контатира се, че при по-голямата част от фермите 
липсват торища, което води до замърсяване на почви и водни обекти. Инспекцията е 
предприела мерки за ограничаване на замърсяванията чрез даване на предписания и  
съставяне на актове за установяване на административни нарушения. 

II.3.9. Кратка обобщена оценка за състоянието на почвите на територията на 
РИОСВ  

В региона на инспекцията има територии с увредени почви и ландшафт като цяло 
в резултат на проучването, добива и първичната преработка /обогатяването/ на 
подземни богатства. Това е явно изразено при експлоатацията на находищата по открит 
/кариерен/ способ и при първичната преработка на добитите суровини. Пример за това 
са начинът на незаконен добив на скален материал в района на община Сатовча. 

II.4. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

II.4.1. Защитени територии 
В териториалния обхват на Регионалната инспекция по околна среда и води-

Смолян попадат шестдесет и една 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 
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13. "Шабаница" 
Поддържан 

резерват 
Държавата-МОСВ 22.084 Девин Да 

14.
"Триградско 

ждрело" 

Защитена 
местност 
Защитена 
местност 

Държавна 
публична 
Общинска 
публична 

Частна 

1110.165 Девин Не 

15. "Чаирите" 
Защитена 
местност 

Държавна 
публична Частна 

Общинска 
публична 

Стопанисвана 
от общината 

315.007 Девин Не 

16. "Старата гора" 
Защитена 
местност 

Държавна 
публична 

30.211 Девин Не 

17. „Храстево” 
Защитена 
местност 

Държавна 
публична 

17.141 Девин Не 

18.
"Настанска 

могила" 
Природна 

забележителност 
Държавна 
публична 

2.788 Девин Не 

19. "Струилски дол" 
Природна 

забележителност 
Държавна 
публична 

0.308 Девин Не 

20. "Света неделя" 
Защитена 
местност 

Религиозни 
организации 
Общинска 
публична 

Обществени 
организации 

Държавна 
публична 

Частна 

23.129
Златоград 
Неделино 

Не 

21.
Пещера- 

"Годумска дупка" 
Защитена 
местност 

Държавна 
публична 

4.200 Неделино Не 

22. "Червената стена" Резерват Държавата-МОСВ 801.066 Лъки Не 

23. "Гюмберджията" 
Природна 

забележителност 
Държавна 
публична 

0.210 Лъки Не 

24.
Скален мост 

"Шапран дупка" 
Природна 

забележителност 
Държавна 
публична 

3.695 Лъки Не 

25. "Свети дух" 
Природна 

забележителност 
Държавна 
публична 

0.288 Лъки Не 

26.
"Сливодолско 

падало" 
Природна 

забележителност 
Държавна 
публична 

0.685 Лъки Не 

27. "Сосковчето" Резерват Държавата-МОСВ 177.757 Смолян Да 

28.
"Момчиловски 

дол" 
Поддържан 

резерват 
Държавата-МОСВ 33.560 Смолян Да 

29. "Амзово" 
Поддържан 

резерват 
Държавата-МОСВ 0.319 Смолян Не 

30. "Калето" 
Защитена 
местност 

Държавна 
публична 

3.036 Смолян Не 

31. "Падала" 
Защитена 
местност 

Държавна 
публична 

Частна 
Стопанисвана 
от общината 

34.138 Смолян Не 

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- Защитена Кооперативна 37.204 Смолян Не 
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Ахматица" местност Частна 
Общинска 
публична 

35.
"Връх 

Средногорец" 
Защитена 
местност 

Държавна 
публична 

Частна 
121.053 Смолян Не 

36.
"Крепоста 

Градището" 
Защитена 
местност 

Частна 
Държавна 
публична 

Кооперативна 
Стопанисвана 
от общината 

9.753 Смолян Не 

37. "Лятната гора" 
Защитена 
местност 

Държавна 
публична 
Общинска 
публична 

42.125 Смолян Не 

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. „Казанджи дере“ 
Природна 

забележителност 
Общинска 
публична 

10.001 Смолян Не 

54. "Конски дол" 
Поддържан 

резерват 
Държавата-МОСВ 34.399 Сатовча Да 

55. „Манастирището” 
Защитена 
местност 

Държавна 
публична 

71.000 Сатовча Не 

56. "Средните Държавна 70.869 Чепеларе Не 



22

ливади" Защитена 
местност 

публична 
Стопанисвана 
от общината 

Съсобственост 

57. "Куцинско блато" 
Защитена 
местност 

Частна 0.041 Чепеларе Не 

58.
"Чудните 
мостове" 

Природна 
забележителност 

Държавна 
публична 
Общинска 
публична 

39.614 Чепеларе Не 

59. "Скакалото" 
Природна 

забележителност 
Кооперативна 0.480 Чепеларе Не 

60. "Дуплево" 
Природна 

забележителност 
Кооперативна 0.555 Чепеларе Не 

61. "Костен камък" 
Природна 

забележителност 
Държавна 
публична 

0.515 Чепеларе Не 

Всичко: 5827.151

През 2015 г. със Заповед № РД-677/08.10.2015 г. завърши актуализацията на 
площта на защитена местност „Триградското ждрело“. След отстраняване на грешки в  
Кадастралната карта за землището на село Триград и в Картата на възстановената 
собственост за землищата на селата Ягодина и Гьоврен, площта на защитената 
територия се е увеличила с близо 23 ха.  

Площта, броя на одобрените в списък на Министерски съвет и броя на обявените 
със заповед защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000 през 2015 г. остава 
непроменен за територията на РИОСВ - Смолян спрямо предходната година.  

Не са регистрирани негативни изменения на местообитания и видове предмет на 
опазване в защитените зони и обектите на защита на защитените територии. 
Фрагментацията на местообитанията в следствие на антропогенни и природни фактори  
е незначителна. 

II.4.2. Биоразнообразие 
През 2015 г., са изготвени две предложения до Министерство на околната среда и 

водите - София (МОСВ) за обявяване на вековни дървета. Едното предложение е 
прието и дървото - зимен дъб /Quercus petraea/ е обявено  със заповед РД-291/08.05.2015 
г. на МОСВ (ДВ бр.38 от 26.05.2015 г.). Второто предложение е за две съседни дървета 
– бряст (Ulmus glabra), изпратено до МОСВ в края на годината и се очаква да се обявят 
със заповед през 2016 г. 

В заповедта на Министъра на околната среда, по чл. 10, ал. 1, 2, 3 от Закона за 
лечебни растения, през 2015 г. не е отпусната квота за изкупуване на билки под 
специален режим на територията на област Смолян, поради липса на заявка от страна 
на билкозаготвителните пунктове. Във връзка с това, пунктовете са изкупували 
единствено билки, които не са под специален режим – шипка, офика, хвойна, мащерка, 
бъз, лист бреза и др. Количествата събрани и предадени билки са относително малки в 
сравнение с наличните ресурси. 

През 2015 год. е проведен  мониторинг на защитените видове: 
Кафява мечка (Ursus arctos) - двукратно (пролет и есен) в териториите на ТП 

„ДЛС – Извора“ и ТП „ДЛС – Кормисош“ и еднократно (есента) на територията на 
РИОСВ - Смолян; 

Дива коза (Rupicapra rupicapra) - двукратно (пролет и есен) в териториите на ТП 
„ДГС – Смолян“,  ТП „ДГС – Триград“, ТП „ДГС – Борино“, ТП „ДЛС – Извора“ и ТП 
“ДЛС – Кормисош“; 
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Извършен е и масиран мониторинг на кафява мечка през месец ноември 
съвместно с Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), регионалните структури 
на МОСВ и Министерство на земеделието и храните (МЗХ) на цялата територия на 
РИОСВ – Смолян, като по маршрутен метод равномерно са обхванати всички нейни 
местообитания. Официални резултати за численост ще бъдат обявени през 2016 г. 

Мониторингът на Дива коза показва, че няма съществено намаляване на 
популацията на вида от болестта „Син език“, разпространила се през 2014 г. Всички 
данни са въведени в националната база данни за биологичен мониторинг към ИАОС и 
се използват за определяне от национална комисия на квоти за отстрел по горски, 
ловни стопанства и ловни сдружения. 

Локализирано е ново местообитание с популация на Дива коза, разположено в 
източната част на територията на РИОСВ – Смолян.  

От МОСВ – София са издадени пет броя разрешителни за отстрел на диви кози на 
ТП „ДЛС – Извора“, ТП „ДЛС – Кормисош“, ТП „ДГС – Хвойна“, СЛР „Ловно - 
рибарско дружество“, гр. Девин и СЛР „Чернатица“, с. Хвойна. Общо отстреляни са 27 
екземпляра диви кози, при позволени 43 екземпляра. 

От извършените проверки по сигнали за щети от кафява мечка през 2015 год., е 
установено, че щетите са намалели с 13 % спрямо 2014 год. Този резултат е следствие 
от изпълнението до края на 2014 г. дейности по проект „Устойчиво управление на вида 
кафява мечка и намаляване на причинените от нея щети на селскостопанско имущество 
на територията на РИОСВ – Смолян“, с бенефициент РИОСВ – Смолян. От значение за 
намаление на щетите е продължената успешна дейност на Групата за бързо реагиране, 
която през 2015 г. се финансира от МОСВ. Въпреки по-малкия брой щети, в сравнение 
с предходни години и през тази година са отчетени нападения над домашни животни и 
пчелни кошери, причинени от кафява мечка. Въпреки взетите превантивни мерки се 
регистрира системно поведение на навлизане на мечки в няколко населени места, което 
доведе до повишено социално напрежение и необходимост тези екземпляри да бъдат 
извадени от популацията. Предвид това, МЗХ издаде три разрешителни за отстрел на 
мечки, като две от тях са реализирани (отстреляни два възрастни екземпляра) в района 
на с. Брезе, община Девин. В резултат на тези действия, щетите в района са 
преустановени. Третото разрешително е издадено за района на с. Забърдо, община 
Чепеларе. Поради липсата на нападения след това и затруднение при идентифициране 
на проблемния екземпляр, разрешителното за отстрел не е реализирано. 

През 2015 год. е регистриран случай на намерена мъртва мечка. От РИОСВ – 
Смолян е подаден сигнал до Окръжна прокуратура - Смолян. След проведено 
разследване е направено заключение, че настъпилата смърт не е резултат от човешка 
намеса. 

Тази година се регистрира повишено ползване на дървесина, поради голямото 
количество паднала дървесна маса (снеговал и снеголом) през месец март, вследствие 
на обилен снеговалеж. Най-пострадали са младите насаждения - горски култури, 
създадени преди 40-50 год. За да се избегне разпространението на болести и вредители 
в останалите здрави насаждения, се наложи бързо усвояване на дървесината. Тъй като 
количеството на паднала дървесна маса е много голямо, дейностите по събирането й ще 
продължат в следващите години. Повишеното антропогенно въздействие в засегнатите 
горски територии е предпоставка за безпокойство и миграции на видове от местната 
фауна. 
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III. АНАЛИЗИ ПО ФАКТОРИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

III.1. ОТПАДЪЦИ 

III.1.1. Кратка информация и анализ за разработването, приемането от 
общинските съвети, актуализирането на общински програми за управление на 
отпадъците и общински наредби 

В обхвата на инспекцията попадат 13 общини – Ардино, Баните, Борино, Девин, 
Доспат, Златоград, Лъки, Мадан, Неделино, Рудозем, Сатовча, Смолян и Чепеларе. 
През 2014 г. - 2015 г. всички общини от региона приеха Наредби за управление на 
отпадъците, разработени съгласно ЗУО и подзаконовите нормативни актове по 
прилагането му.  

През м. декември 2014 г. е приет Националния план за управление на отпадъците 
(НПУО) 2014-2020 г. В него са посочени четири стратегически цели, гарантиращи 
постигане на генералната цел на страната в сферата на управление на отпадъците: 
„Общество и бизнес, които не депонират отпадъци”: 

Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване 
образуването им и насърчаване на повторното им използване. 

Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци чрез 
създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото 
количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната 
среда. 

Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна околна среда. 
Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на 

управление на отпадъците. 
Законът за управление на отпадъците предвижда Общинските програми за 

управление на отпадъците да бъдат разработени в съответствие със структурата и 
целите на Националния план и за период до 2020 г. В програмата за управление на 
отпадъците се включват и нормативните задължения на органите за местно 
самоуправление и местната администрация. В тази връзка със Заповед № РД-
211/31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите са утвърдени „Методически 
указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците”. 
Предстои разработването и приемането на програмите от общините. 

Единадесет от общо тринадесет общини имат сключени договори с консултанти 
за изготвяне на Програми за управление на отпадъците и морфологичен анализ на 
генерираните отпадъци.  

Управлението на отпадъците се осъществява на регионален принцип, като имаме 
три действащи регионални сдружения:  

- регионално сдружение на общините Смолян, Чепеларе и Баните – с депо в гр. 
Смолян; 

- регионално сдружение на общините Мадан, Златоград и Неделино – с депо в гр. 
Мадан; 

- регионално сдружение на общините Доспат, Девин, Борино и Сатовча – с депо с. 
Барутин, общ. Доспат; 

През 2015 г. са проведени 3 срещи с регионалните сдружения: Мадан - 1 и Доспат 
- 2. На срещите са давани указания за какви проекти могат да се ползват средствата по 
чл.64 от ЗУО.  

В региона има още едно депо, отговарящо на нормативните изисквания - депото 
за неопасни отпадъци в землище на с. Бърчево, което се ползва само от община 
Рудозем.  



25

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 
оползотворяване (чл.64 от ЗУО). Отчисленията по чл.64 се променят всяка година, като 
за 2015 г. са 28 лв/тон. 

РИОСВ контролира отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО, постъпващи в 
набирателната сметка за чужди средства и всяко тримесечие на страницата на 
инспекцията се публикува справка за постъпили и изразходени средства.  

Внесени отчисления през 2015 год. по депа по чл. 60 и 64 от ЗУО са: 

№ Депо Общини 

Постъпи
ли 

отчислен
ия по 

чл.60 /лв/ 

Постъпили 
отчисления 

по чл.64 
/лв/ 

Общо 
постъпили 
отчисления 

/лв/ 

Не 
постъпил

и 
отчислен

ия /лв/ 

Изразходе
ни 

средства 
/лв/ 

1 Регионално 
депо - 
Смолян 

Смолян, 
Чепеларе, 
Баните 

65 742,94 590 000,60 655 743,54 19 784,54 1147 597,31

2 Регионално 
депо - Мадан 

Мадан, 
Златоград, 
Неделино 

29 990,05 133 501,22 163 491,27 31 979,56 229 456,80

3 Регионално 
депо - Доспат 

Доспат, 
Девин, 
Борино, 
Сатовча 

6 279,79 27 345,92 33 625,71 209 874,96 14 232,00

4. Регионално 
депо - 
Рудозем 

Рудозем 
9 260,52 48 196,06 57 456,58 - -

За регионално депо Смолян невнесените отчисления по чл. 60 и чл. 64 от общинa 
Смолян в общ размер 19 784, 54 лв. са за община Баните за цялата 2015 година. На 
основание чл.26 от Наредба 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и 
определяне размера на обезпеченията и отчисленията изисквани при депониране на 
отпадъци, на община Баните е издаден втори акт за установяване на публично 
държавно вземане по реда на чл. 166 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 
Община Неделино не е внесла отчисления за 2015 г. в размер на 31 978,17 лв. и също 
има издаден втори акт. През 2015 г. е съставен и акт за установяване на публично 
държавно вземане за задълженията на община Девин. След влизане в сила на 
издадените актове за установяване на публично държавно вземане, отчисленията 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 2015 г. са възстановени  общо 1 391 286.11 лв., от които: 
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- 1 128 877.31 лв. на oбщина Смолян за проектиране, надзор и строителство на  
сепарираща и компостираща инсталации за битови отпадъци на Регионално депо 
Смолян;  

- 155 328 лв. на oбщина Мадан за закупуване на компактор по проект "Въвеждане 
на разделно събиране на биоразградими (зелен) отпадък за региона на oбщините 
Мадан, Златоград и Неделино, включително доставка на специализирана машина за 
разстилане, компактиране и трамбоване на Регионално депо”; 

- 62 452.80 лв. на oбщина Мадан за: "Строителни и монтажни работи по 
обособяване и изграждане на площадка за компостиране на биоразградим отпадък;  

- 18 720 лв. на oбщина Чепеларе за изготвяне на програма  за управление на 
отпадъците и морфологичен анализ на състава и количеството битови отпадъци, 
образувани на територията на община Чепеларе; 

- 10 200 лв. на oбщина Доспат по проект „Въвеждане на разделно събиране на 
отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло за региона на общините – Доспат, Девин, 
Борино и Сатовча, закупуване и доставка на контейнери за разделно събиране на 
отпадъците, закупуване на преси и обособяване на площадки за балиране и временно 
съхранение на упоменатите отпадъци”; 

- 7 950 лв. на община Мадан за извършване на морфологичен анализ на състава и 
количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на oбщина Мадан и за 
изготвяне на програма за управление на отпадъците на oбщина Мадан; 

- 4 032 лв. на oбщина Доспат за изготвяне на морфологичен анализ на състава  и 
количествата на битовите отпадъци на територията на община Доспат и за изготвяне на 
общинска програма за управление на отпадъците на община Доспат за периода 2015-
2020 г.; 

- 3 726 лв. на община Златоград за изготвяне на морфологичен анализ на състава 
на битовите отпадъци  и разработване на общинска програма за управление на 
отпадъците за периода 2015-2020 г. 

Поради липса на финансиране не са ликвидирани 4 общински депа, които не 
отговарят на нормативните изисквания, затворени за експлоатация до 2010 г. - на 
общините Борино, Златоград, Неделино и Лъки.  

В началото на 2015 г. е започнала техническа и биологична рекултивация на 
закритото общинско депо на община Чепеларе, по подписан договор с ПУДООС за 
осигуряване на средства в размер на 301 072 лв. Поради непредвидени дейности в 
проекта, работите са преустановени до осигуряване на допълнителни средства.  

Все още не е завършен строежа на „Претоварна станция за битови отпадъци на 
Община Ардино” в с. Светулка, поради спряно финансиране, затова отпадъците от 
община Ардино се извозват директно без предварително третиране на Регионално депо 
- гр. Кърджали.  

През 2015 г. е проверено и ликвидирано общинско депо на община Баните в м. 
„Кръстец”, землище на с. Оряхово,  при което не е констатирано нарушение по 
извършената през 2013 г. техническа и биологична рекултивация.  

В шест общини вече има разделно събиране на отпадъци от опаковки – Смолян, 
Мадан, Рудозем, Девин, Сатовча и Лъки. Общините Смолян, Мадан, Рудозем и Сатовча 
имат сключени договори с „Булекопак” АД.  Община Лъки има договор с „Екобулпак” 
АД. Община Девин организира самостоятелно разделно събиране на тези отпадъци от 
населението, като разположи 118 бр. разноцветни контейнери (взети под наем от 
„Екопак България”АД) и извършва предварително третиране на събраните отпадъци на 
площадка, с издаден регистрационен документ за третиране. Най-голям процент от 
населението е обхванато в община Лъки – 100 %,  а най-малък в община Рудозем - 
38.65 %.
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На територията на РИОСВ-Смолян няма лица, които да изпълняват задълженията 
си индивидуално, т.е. да събират разделно и оползотворяват пуснатите на пазара, 
масово разпространени отпадъци.  

Съгласно Закона за управление на отпадъците, на територията, контролирана от 
РИОСВ-Смолян, са издадени следните разрешителни и регистрационни документи на 
обекти и инсталации: 

- Разрешения за дейности по третиране на отпадъци – 2 бр.; 
- Решения за изменения и допълнения на Разрешения – 4 бр.; 
- Решения за прекратяване на Разрешения – 3 бр.; 
- Регистрационни документи за третиране на неопасни отпадъци – 10  
- Регистрационни документи за събиране и транспортиране на отпадъци – 20 бр.; 
- Решения за прекратяване действието на Регистрационни документи – 5 бр.; 
Актуална информация за издадените разрешения и регистрационни документи за 

дейност с отпадъци има в страницата на РИОСВ-Смолян. 
В региона действат площадки за третиране на отпадъци с издадени разрешения и 

регистрационни документи, съгласно чл.35 от ЗУО, както следва: 
- за събиране и предварително третиране на хартия, пластмаса и стъкло са 11 бр. - 

„Томов Трейд” ЕООД – гр.Смолян, „Ровотел Стийл” ООД – площадка гр.Рудозем, 
„Ростер” ООД – гр.Смолян,  „Рудомед груп” ЕООД – гр. Рудозем – площадки:  гр. 
Рудозем и с. Дядовци, общ. Ардино, „Бергови рисайклинг” ЕООД – площадка Смолян, 
„Орион Аутотранс” ЕООД – гр. Златоград, „Вулкани” ООД – гр. Доспат,  „Пет 
инженеринг” ЕООД – гр. Смолян, „Александър 1988“ ЕООД – гр. Девин, „Рудопласт“ 
ЕООД – гр. Рудозем;  

- за събиране и предварително третиране на  ОЧЦМ – 8 бр. – „Гамакабел” АД –  
гр. Смолян, „Ровотел Стийл” ООД – площадка гр. Рудозем, „Орион Аутотранс“ ЕООД 
– гр. Златоград, „Ростер” ООД – гр. Смолян, „Рудомед груп” ЕООД – гр. Рудозем - с 
два броя площадки: в гр.  Рудозем, общ. Рудозем и с. Дядовци, общ. Ардино, „Бергови 
рисайклинг” ЕООД – площадка Смолян, „Орион Аутотранс” ЕООД - гр. Златоград.  

- за третиране на отпадъци от черни метали и металообработване – 1 бр. - „Карлък 
– 97” ООД - гр. Смолян;  

   - за събиране и предварително третиране на ИУМПС – 14 бр. - „Томов Трейд” 
ЕООД - гр.Смолян, ЕТ „МСМ-Веселин Чиев” - площадка с. Средногорци, „Робоск” 
ООД - гр. Смолян, „Пан сървиз“ ЕООД - площадка гр. Смолян, ЕТ „Телекс – Христо 
Кондилов” - гр. Смолян, „Ровотел Стийл” ООД - площадка гр. Рудозем, „Вулкани“ 
ООД - гр. Доспат, ЕТ ”Тони Младенов” - площадка с. Сатовча, „Бреза ИК 2012” - гр. 
Девин, „Лидеркар 3000” ЕООД - площадка гр. Рудозем, „Рудомед груп” ЕООД - 
гр.Рудозем и с. Дядовци - общ. Ардино, „Орион Аутотранс“ ЕООД - гр. Златоград и  
„ЕСС Къмпани” ЕООД - площадка с.Средногорци. 

 С Решение №11-ДО-224-02 от 08.01.2015 г. е изменено решението на „Бергови 
метал“ ЕООД – площадка гр. Смолян и кодовете 16 01 04* и 16 01 06 са отпаднали. 

- за събиране на ИУЕЕО и НУБА – 9 бр. - „Ровотел Стийл” ООД – площадка гр. 
Рудозем, „Рудомед груп” ЕООД - гр. Рудозем: площадки гр. Рудозем и с. Дядовци, общ. 
Ардино, „Ростер” ООД - гр. Смолян, „Бергови рисайклинг” ЕООД - площадка Смолян, 
„Томов трейд“ ЕООД - гр. Смолян, „Бреза ИК 2012” - гр. Девин, „Вулкани“ ООД - гр. 
Доспат, „Лидеркар-3000“ ЕООД - площадка гр. Рудозем.  

- за събиране и временно съхранение на отпадъци от отработени масла и 
нефтопродукти – 3 бр. - „Томов трейд” ЕООД - гр. Смолян, „Бергови Рисайклинг” 
ЕООД - с. Баня, общ. Разлог – площадка в гр. Смолян и „Ник стил” ООД - гр. 
Кърджали, площадка в гр. Смолян; 
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- за преработка на дървесни отпадъци и производство на пелети –15 бр. - ТПК 
„Мебел” - гр. Смолян, „Визит пел” ООД - гр. Смолян, „Тераком” ООД  -площадка с. 
Могилица, „Леском” ЕООД - гр. Ардино, „Свободна енергия” ЕООД - гр. Смолян, ЕТ 
„Захари Хаджийски” - площадка с.Тикале, „Асигруп 3” ЕООД - с. Забърдо, „Сруктура 
Инвест ВМ” ЕООД - площадка с. Средногорци, „Пелет Енерджи” ЕООД - площадка с. 
Смилян, „Грий Лайт Корпорейшън” ЕООД - гр. Смолян, „Гросекс” ООД - площадка с. 
Грохотно,  „Биоенерджи-ГТ” ЕООД - с. Давидково,  ЕТ „Валеро-Валентин 
Мирославов” - гр. Смолян,  „Стар -2000” ООД - гр. Смолян, „АРС-Екодизайн” ЕООД -   
гр. Смолян. 

- за третиране на пластмасови отпадъци - 2 бр. - „Арексим Инженеринг” ЕАД - гр. 
Смолян и „Платаниус – 4” ЕООД - гр.Смолян; 

- за когенерация и газификация на дървесен чипс - 1 бр. - „Екоенергия – Доспат” 
ЕООД - с.Барутин; 

- за  събиране и временно съхранение на медицински отпадъци – 1 бр. – МБАЛ 
„Д-р Братан Шукеров” - град Смолян; 

През годината са прекратени разрешенията на: „Бай Илия” ЕООД, гр. Смолян – 
площадка за събиране на отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло; ЕТ „Мюмюн 
Пашов”, гр. Мадан - площадка в с. Средногорци, общ. Мадан и ЕТ „Васи 2002 – Васил 
Крушков” - гр. Златоград, площадка в гр. Неделино: площадки за събиране на ОЧЦМ;   

През годината са прекратени действията на регистрационните документи на: „Бай 
Илия” ЕООД - гр. Смолян - площадка за събиране на отпадъци от хартия, пластмаса и 
стъкло; „Младен Буков” ЕООД - гр. Смолян и ЕТ "Трифон Георгиев" гр. Смолян - 
площадки за третиране на дървесни отпадъци. 

III.1.2. Битови отпадъци  
Събирането и транспортирането на битовите отпадъци е задължение на общините. 

На територията, контролирана от РИОСВ-Смолян, 99.93 % от населението е обхванато 
в организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Само 10 от общо 311 населени места, 
не са обхванати, от които -  едно в община Смолян - с. Чучур, три в община Рудозем - с. 
Кокорци, с. Дъбова и с. Добрева череша, с общо 7 жители, и шест в община Баните : с. 
Сливка, с. Рибен дол, с. Дебеляново, с. Планинско, с. Две тополи и с. Треве - с общо 
121 жители. Сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъците  в девет от общините 
се извършва  от общински звена, за което има издадени регистрационни документи за 
събиране и транспортиране. Общините Смолян, Мадан, Чепеларе и Сатовча се 
обслужват от фирми на базата на сключени договори. Община Девин има създадена 
самостоятелна организация за събиране за разделно събиране на отпадъците от хартия, 
пластмаса, стъкло от бита.  

Общините непрекъснато оптимизират системата, чрез закупуване на нови съдове 
и техника. Ползват се и безлихвени кредити от ПУДООС, като през 2015 г. заем  в 
размер на 338 540 лв. бе предоставен на община Борино, за закупуване на 50 бр. 
контейнери тип „Бобър”, 300 бр. кофи за смет тип „Мева” и нов сметосъбиращ 
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 
жите

ли 

Брой 
населе

ни 
места в 
общин

Брой населени 
места с 

въведена 
система за 
събиране и 

Населени 
места, в които 
не е въведена 

система за 
събиране и 

% население, 
обхванато в 

организирана 
система за 
събиране и 

Брой на 
обслужвано 
то население
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ата транспортиран
е на БО 

транспортиран
е на БО 

транспортиран
е на БО 

(изписват се 
поименно) 

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Община 
Смолян 

43054 81 80 с. Чучур - 0 ж.; 100 43054

2
Община 
Мадан 

13032 44 44 100 13032

3
Община 
Ардино 

30623 53 53 100 30623

4
Община 
Борино 

4031 5 5 100 4031

5
Община 
Девин 

13388 16 16 100 13388

6
Община 
Неделино 

7133 16 16 100 7133

7
Община 
Баните 

4638 20 14

с. Сливка - 24 
ж., с. Рибен 
дол – 12 ж.,           

с. Дебеляново 
- 22 ж., с. 

Планинско - 8 
ж., с. Две 

тополи - 17 ж. 
и  с. Треве - 38 
ж. - общ брой 
жители 121; 

97,39 4517

8
Община 
Чепеларе 

7489 13 13 100 7489

9
Община 
Сатовча 

18958 14 14 100 18958

10
Община 
Рудозем 

10703 22 19

с. Кокорци - 1 
ж., с. Добрева 
череша -  4 ж, 
с. Дъбова - 2 

ж.; 

99,93 10696

11
Община 
Златоград 

13237 10 10 100 13237

12
Община 
Лъки 

2954 9 9 100 2954

13
Община 
Доспат 

9618 8 8 100 9618

Общо 
17885

8
311 301 10 99,93 178730

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 
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попадат общинските центрове на общините Девин, Смолян, Чепеларе, Мадан, 
Златоград, КК „Пампорово” и Баните.  

Единственото населено място с население над 10 000 жители на нашата територия 
е гр. Смолян и съответно попада в изискванията на чл.19, ал. 3, т.11 от ЗУО за 
осигуряване на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от 
домакинствата. В изпълнение на това задължение общината осигури две площадки в 
града (кв.Устово и кв.Смолян), като има сключени договори с фирмите „Томов Трейд” 
ЕООД и „Ростер” ООД за приемане на отпадъците.  

На регионалните депа Мадан, Рудозем и Доспат се извършва отделяне на 
отпадъците от хартия, метали, стъкло и пластмаса. Количеството сепарирани отпадъци 
през 2015 г. е както следва: 

№ Депо Хартия 
/т/ 

Пластмаса 
/т/ 

Стъкло 
/т/ 

Метали 
/т/ 

1. Регионално депо Мадан 7,360 53,520 - 25,520
2. Регионално депо Рудозем 117,181 110,046 21,00 8,245
3. Регионално депо Доспат 5,740 75,500 0,800 11,520
 Общо 130,281 239,066 21,800 45,285

Отделените рециклируеми отпадъци от депата и предадени за оползотворяване 
през 2015 г. – 436,432 т, в сравнение с 2014 г. – 232,047 т, са с почти 90 % повече. 
Увеличението се дължи на повече събрани рециклируеми отпадъци от община Рудозем. 

Развитие на системите по разделно събиране на МРО от бита и биоотпадъци. 
Общините, които имат сключени договори с организации  за разделно събиране 

на негодни за употреба батерии и акумулатори са шест - Смолян, Девин, Борино и Лъки 
- с „Екобатери” АД;  Сатовча и Чепеларе - с „Нуба рециклиране” АД. Поставени са 
контейнери от организациите, които се обслужват два пъти в годината. Общо 
обхванатото население е 40,50%.  Общините Златоград и Доспат имат сключени 
договори с лица, притежаващи документи по ЗУО за събиране на акумулатори. 

Общините Смолян, Девин, Лъки, Сатовча и Чепеларе имат сключени договори с 
организации за въвеждане на система за разделно събиране на ИУЕЕО, като само в 
общините Смолян и Девин са осигурени площадки. В останалите общини по 
договорите е предвидено да се правят кампании за събиране на ИУЕЕО, но там, където 
се правят опити да се организират, няма резултат.  

В таблицата по-долу са представени данните за 2015 г. за обхванато население по 
общини в системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки и МРО: 

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 *  80,17% 34 516 Разположени са  98 
бр.  комплекти жълт и 
зелен контейнери тип 
"Иглу" в гр. Смолян и 

с. Смилян.

Негодни за употреба 
батерии и акумулатори  

75,88% 32 668 24
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Излязло от употреба 
електрическо и електронно 
оборудване, в т.ч. 
луминисцентни лампи и 
други лампи, съдържащи 
живак  

75,88% 32 668 3

Община 
Девин 

Отпадъци от опаковки * 53.73% 7 193 Разположени са 38 
комплекта /118 бр. 

*1200 л./  контейнери 
в град Девин.

Негодни за употреба 
батерии и акумулатори 

99.94% 13 380 50

Излязло от употреба 
електрическо и електронно 
оборудване, в т.ч. 
луминисцентни лампи и 
други лампи, съдържащи 
живак  

53,73% 7 193 1

Община 
Борино 

Отпадъци от опаковки * 0% 0 0

Негодни за употреба 
батерии и акумулатори 

72,12% 2 907 3

Излязло от употреба 
електрическо и електронно 
оборудване, в т.ч. 
луминисцентни лампи и 
други лампи, съдържащи 
живак - няма въведена 
система за разделно 
събиране на ИУЕЕО 

0% 0 0

Община 
Доспат 

Отпадъци от опаковки * 0% 0 0

Негодни за употреба 
батерии и акумулатори  

26,56% 2 555 1

Излязло от употреба 
електрическо и електронно 
оборудване, в т.ч. 
луминисцентни лампи и 
други лампи, съдържащи 
живак - няма въведена 
система за разделно 
събиране на ИУЕЕО 

0% 0 0

Община 
Лъки 

Отпадъци от опаковки * 100% 2 954 Разположени са общо 
15 броя жълти 

контейнери  от 1100 
л.  и 14 броя тип 
"Иглу" от 1400 л. 

/зелени/ във всички 
населени места. 

Негодни за употреба 
батерии и акумулатори 

92,38% 2 729 23

Излязло от употреба 
електрическо и електронно 
оборудване, в т.ч. 
луминисцентни лампи и 
други лампи, съдържащи 
живак  

0% 0 Договор с 
"Елтехресурс"АД  от 

12.04.2012 г. 
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Община 
Мадан 

Отпадъци от опаковки * 56.79% 7 401 Разположени са 21 
бр. комплекта 

контейнери тип 
"Иглу" от два цвята в 

гр. Мадан и 3 бр. 
комплекта в с. 
Средногорци. 

Негодни за употреба 
батерии и акумулатори 

0% 0 0

Излязло от употреба 
електрическо и електронно 
оборудване, в т.ч. 
луминисцентни лампи и 
други лампи, съдържащи 
живак  

0% 0 0

Община 
Рудозем 

Отпадъци от опаковки *  38.65% 4 137 Разположени са 12 
бр. комплекта съдове 
тип "Иглу" от 1500 л. 
само в град Рудозем. 

Негодни за употреба 
батерии и акумулатори 

0% 0 0

Излязло от употреба 
електрическо и електронно 
оборудване, в т.ч. 
луминисцентни лампи и 
други лампи, съдържащи 
живак  

0% 0 0

Община 
Сатовча 

Отпадъци от опаковки *  82,81% 15 700 Разположени са  25 
комплекта тип  

"Бобър"- 1100 л.  и  
70 пункта с по 3 броя 

кофи  от 240 л.  
Съдовете са 

поставени в: с. 
Сатовча, с. Плетена, 

с. Кочан, с. Вълкосел, 
с.  Ваклиново, с. 

Фъргово, с. Боголин, 
с. Слащен и с. Долен.

Негодни за употреба 
батерии и акумулатори 

80.87% 15 331 10

Излязло от употреба 
електрическо и електронно 
оборудване, в т.ч. 
луминисцентни лампи и 
други лампи, съдържащи 
живак  

25.32% 4 800 Сключен договор с 
"Екобултех" АД от 

15.10.2010 г. за 
провеждане на 

кампании за събиране 
на ИУЕЕО в с. 

Слащен и с. Сатовча. 

Община 
Чепеларе

Отпадъци от опаковки *  0% 0 0

Негодни за употреба 
батерии и акумулатори 

72.48% 5 428 11

Излязло от употреба 
електрическо и електронно 
оборудване, в т.ч. 
луминисцентни лампи и 
други лампи, съдържащи 
живак  

0% 0 Сключен договор с 
"Екобултех" АД от 

27.05.2013 г. 

Община Отпадъци от опаковки *  0% 0 0



33

Ардино Негодни за употреба 
батерии и акумулатори 

0% 0 0

Излязло от употреба 
електрическо и електронно 
оборудване, в т.ч. 
луминисцентни лампи и 
други лампи, съдържащи 
живак  

0% 0 0

Община 
Златоград

Отпадъци от опаковки *  0% 0 0

Негодни за употреба 
батерии и акумулатори 

60,23% 7 972 1

Излязло от употреба 
електрическо и електронно 
оборудване, в т.ч. 
луминисцентни лампи и 
други лампи, съдържащи 
живак  

60,23% 7 972 1

Община 
Баните 

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. 
луминисцентни 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. 
луминисцентни лампи и 
други лампи, съдържащи 
живак  

0% 0 0

През 2015 г. се отмени докладването от общините на тримесечие за степента на 
развитие на системата за разделното събиране на масово разпространените отпадъци, 
поради което не разполагаме с данни за количеството разделно  събрани отпадъци.  

Създадена е практика във всички общини на територията на РИОСВ-Смолян да се 
извършва разделно събиране на зелените отпадъци от обществени площи, паркове и 
градини и да се депонират на общински терени за естествено разграждане. В повечето 
общини на контейнерите за събиране на смесени битови отпадъци са поставени 
надписи със забрана за изхвърляне на зелени отпадъци в тях. По селата в региона се 
събира зеления отпадък и се оставя за естествено гниене на определено място в двора.

Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Мадан има 
разработен проект "Въвеждане на разделно събиране на биоразградим (зелен) отпадък 
за региона на общините Мадан, Златоград и Неделино, включително доставка на 
специализирана машина за разстилане, компактиране и трамбоване на отпадъците на 
Регионално депо“. Проектът включва закупуване на контейнери (кафяви) от 120 л. за 
биоразградим отпадък, които ще бъдат разположени на територията на гр. Мадан, 
гр.Златоград и гр.Неделино, дробилки за надробяване на биоразградимия отпадък и 
доставка на специализирани машини за разстилане. Средствата за реализиране на 
проекта са осигурени от отчисленията по чл. 64 от ЗУО.
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Извършва се домашно компостиране в три от общините, като са раздадени 
компостери, както следва: община Смолян – 200 бр., община Девин – 278 бр. и община 
Чепеларе – 100 бр. Не може да се отчете ефективността от ползването на тези 
компостери. По принцип в селата биоотпадъците от градините не се слагат в 
контейнерите за битови отпадъци, а се изхвърлят на общински терени за естествено 
разграждане. Тази практика се ползва и от всички общини за биоотпадъците от 
обществените терени.  

Обезвреждането на утайките от ГПСОВ в гр.Смолян, гр.Мадан, гр.Златоград, 
гр.Рудозем и КК Пампорово, 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 
пречиствателните станции, утайките не отговарят на изискванията за използване в 
земеделието. 

III.1.3. Строителни отпадъци: 
В общините  Рудозем, Мадан, Златоград и Девин строителните отпадъци се 

депонират на площадки, представляващи нарушени терени от минно-добивната 
промишленост, с цел възстановяване на ландшафта. Ежегодно се извършват проверки 
от РИОСВ по отношение на постъпващите отпадъци, поддържане на площадката, 
периодично запръстяване.  

В останалите общини строителните отпадъци се депонират на регионалните депа, 
като служат за запръстяване и уплътняване. 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. През 2013 г. община 
Смолян определи терен за депо за строителни отпадъци, но работата по него бе 
замразена по неясни причини.  

При изграждане на пътища, ремонти и рехабилитация, определени строителни 
отпадъци (асфалтови покрития, земни и скални маси) се влагат отново като строителни 
пълнежи и в основи. 

На територията на инспекцията няма действащи инсталации за оползотворяване 
на строителните отпадъци.  

Има издадено разрешение за мобилна инсталация за третиране на строителни 
отпадъци на фирма „Ростер” ООД - гр. Смолян, но инсталацията е позиционирана 
извън територията на инспекцията.  

III.1.4. Производствени и опасни отпадъци
През 2015 г. отново се забелязва увеличаване на количествата предадени за 

оползотворяване отпадъци, намаляване количествата на депонираните отпадъци, както 
и по-успешното разработване на въведените от 2014 г.  безотпадни технологии при по-
големите генератори на отпадъци, като „Рубелла Бюти” АД - гр. Рудозем, „Арексим 
Инженеринг” ЕАД - гр. Смолян, „Белотекс-95” АД - гр. Златоград, „Гамакабел” АД - 
гр. Смолян и др. Фирмата „Амер Спорст България” ЕООД - гр. Чепеларе за 2015 г. е 
генерирала 1050 тона производствени отпадъци, от които 857 тона е предаден за 
оползотворяване. Фирмата „Арексим Инженеринг” ЕАД - гр. Смолян въведе през 2014 
г. и разработи през 2015 г. технологична линия-рециклиране на пластмасови отпадъци, 
генерирани както от собственото производство, така и от дейността на други фирми. 
През годината фирмата е оползотворила 387 тона полимерни отпадъци. „Рубелла 
Бюти” АД - гр. Рудозем е генерирала през 2015 г. 46,111 т. пластмасови отпадъци, от 
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които е оползотворила 34,5 тона на собствената площадка чрез монтирани мелници на 
шприц-машините и получения материал се връща обратно в производството. 

Най-големите генератори на дървесни отпадъци си остават фирмите: „Вева груп” 
ЕООД: площадки в гр. Доспат и с. Борино; „Доспатлес” ЕАД - гр. Доспат; „Секвоя” 
ЕООД - гр. Чепеларе; „Йола” ЕООД - гр. Чепеларе; „Верка” ООД: площадки в с. Осина 
и местност „Дъбраш”; „Персенк” АД - с. Хвойна; ЕТ „Марияна Беловодска” - гр. 
Чепеларе; ЕТ „Фагос-Албена Хаджиева” - с. Смилян и др. Една част от дървесните 
отпадъци се предават за оползотворяване на „Кроношпан-България” ЕООД - гр. 
Бургас;  „Габровница” АД - с. Горно Сахране, общ. Казанлък, „Ахира” - с. Рогош, обл. 
Пловдив и „Екоенергия-Доспат” ЕООД - с. Барутин, общ. Доспат. През последните две 
години се наблюдава увеличаване количествата на предаваните дървесни отпадъци за 
оползотворяване на местни фирми, производители на пелети – 15, притежаващи 
Регистрационни документи за третиране на отпадъци. През 2015 г. са регистрирани три 
нови фирми за третиране на дървесни отпадъци - „Стар 2000” ООД - гр. Смолян, „Едел 
Б” ЕООД: площадка с. Ерма река и ЕТ „Валеро-Валентин Мирославов” - гр. Смолян. 
През годината е прекратена дейността на производство на пелети от ЕТ „Трифон 
Георгиев” - гр. Смолян.  

Генерираните текстилни отпадъци от фирмите в региона се предават с договори 
на „Витекс-Троян” АД - гр. Троян, „Нон Во Текс” АД - гр. София, „Картопс” ООД - гр. 
Петрич, „Нисси-2010” ЕООД - гр. София, които извършват оползотворяване на 
отпадъци от текстилни влакна и текстилни и трикотажни парцали. Например фирмата 
„Нитекс-96” АД - гр. Доспат, която произвежда трикотажни облекла и е един от 
големите генератори на текстилни отпадъци в региона, за 2015 г. е образувала 35.050 
тона текстилни отпадъци. Същите ги предава за оползотворяване на фирма „Картопс” 
ООД – 24 тона и на фирма „Витекс-Троян” АД - 11.050 тона. Текстилните отпадъци от 
изкуствени материали, които не подлежат на оползотворяване се предават за 
обезвреждане на регионалните депа на базата на издадени становища по представени 
Доклади за основно охарактеризиране на отпадъците и сключени договори с 
операторите. 

Голям процент от генерираните опасни отпадъци в региона заемат отпадъците от 
отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. На контрол подлежат 114 фирми, 
генериращи отработени масла, от които 16 са нови. На територията на инспекцията 
няма оператор извършващ рециклиране или оползотворяване на отпадъци от 
отработени масла. Проверени са 81 площадки, генериращи отработени масла, 
предимно автосервизи, включително и центрове за разкомплектоване на излезли от 
употреба автомобили. Констатирано е, че отработените масла се съхраняват разделно, 
предават се съгласно сключени договори с идентификационен документ на фирми с 
разрешение по чл.35 от ЗУО, като един екземпляр се представя в РИОСВ-Смолян. През 
годината са получени общо 91 Идентификационни документи за предадени 60.587 тона 
отработени масла за оползотворяване. 

През 2015 г. се засили контрола на сервизите за монтаж, демонтаж и смяна на 
автомобилни гуми, поради по-дългия период на тяхното съхранение на площадките. 
Причина за това е, че в края на 2014 г. “Екоенергия – 2008” ООД  - с. Средногорци 
прекрати дейността по събиране на ИУГ, което създаде проблем на фирмите 
генериращи отпадъци от гуми през 2015 г. При създадената ситуация РИОСВ-Смолян 
наложи контрол на фирмите с предписания за изчистване на площадките. Проверени са 
възможностите за приемане на излезлите от употреба гуми от крайните потребители, 
наличие на договори за предаване на ИУГ, воденето на отчетност по реда на Наредба 
№ 1/04.06.2014 г. Дадени са предписания, относно изискванията към площадките за 
съхранение на излезли от употреба гуми, както и регулярното им предаване на лица, 
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притежаващи документ по ЗУО.  Всички предписания са изпълнени. Фирма „Райчев” 
ЕООД - гр. Смолян - най-големият генератор на ИУГ, предаде общо 34.780 тона.  

Във връзка спазване изискванията на Регламент 517/2014 г., са  извършени 
проверки на 21 площадки, притежаващи хладилно и климатично оборудване, 
съдържащо хлорфлуорвъглеводороди /фреон R22 и фреон R402А/. По време на 
проверките са давани писмени указания, съгласно изискванията на Регламента, относно 
действията, които да се предприемат от предприятията при прекратяване на 
използването на HCFC и третирането им като отпадъци, съгласно Закона за управление 
на отпадъците. В инспекцията се води регистър на 40 фирми, притежаващи оборудване 
съдържащо хлорфлуорвъглеводороди. При извършена проверка на фирма „Девин” АД - 
гр. Девин се установи, че на площадката се съхраняват отпадъци с код 140601*-
хлорфлуорвъглеводороди, класифицирани по Наредба №2/2014г. за класификация на 
отпадъците като опасни и наличие на договор с фирма за последващото им третиране. 
В другите проверени фирми не се констатираха съхранени отпадъци с код 140601*, тъй 
като оборудването е в процес на експлоатация.  

III.1.5. Болнични отпадъци 
РИОСВ-Смолян извършва контрол, относно управление на отпадъците на 

територията на лечебните и здравни заведения, а именно:  
- водене на отчетни документи по Наредба №1/2014г. за реда и образците, по 

които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене 
на публични регистри; 

- наличие на писмени договори с лица, които притежават съответния документ по 
чл. 35 от ЗУО и които извършват транспортиране на отпадъците извън територията на 
заведенията и тяхното третиране; 

- класификация на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба №2/2014 г. за 
класификация на отпадъците, вторичното опаковане и обозначаване на отпадъците и 
предаването им за третиране;  

- изпълнение на условията в документите, издадени по реда на глава пета, раздел I 
и II от ЗУО. 

 Опасните болнични отпадъци, които се генерират на територията, 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. Обхванати са и отпадъците от диспансери, 
медицински центрове, лаборатории и частно практикуващи лекари. Увеличава се броя 
на получените в РИОСВ-Смолян Идентификационни документи за количествата 
предадени за обезвреждане отпадъци, генерирани от частно практикуващи лекари и 
стоматолози. Най-големият генератор на опасни отпадъци от хуманитарното 
здравеопазване е МБАЛ-Смолян. На всички генератори на болнични отпадъци е 
извършена проверка през годината, вкючително и на започналите работа в края на 2014 
г. МБАЛ „Девин” АД - гр. Девин и „Специализирана болница за рехабилитация-
Орфей” ЕООД - гр. Девин. 

Инсталации за третиране на отпадъци от хуманитарното здравеопазване на 
територията на РИОСВ-Смолян няма. Неразрешени проблеми с болнични отпадъци на 
територията също няма. 

III.1.6.Кратка обобщена оценка за състоянието и разрешаване на проблемите 
с отпадъците на територията на РИОСВ-Смолян 

Общините спазват изискванията на Закона за управление на отпадъците и 
своевременно предприемат мерки за изпълнение на целите по чл. 31 от ЗУО. 
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Единадесет от общо тринадесет общини имат сключени договори с консултанти за 
изготвяне на Програми за управление на отпадъците и морфологичен анализ на 
генерираните отпадъци. Продължава разделното събиране на отпадъците в общините 
Девин, Сатовча и Лъки. През 2015 г. Регионалните сдружения в Мадан и Доспат 
разработиха и изпълняват проекти за разделно събиране на биоотпадъци, хартия, 
пластмаса, стъкло. Реализацията на тези проекти продължава и през 2016 г. През 2015 
г. общините Смолян, Мадан и Рудозем, сключиха договор с ООП „Булекопак“АД за 
разделно събиране на отпадъци от опаковки.  

Общините от региона активно участваха в кампанията „Да изчистим България 
заeдно”, която тази година се проведе в пет дни от 10 май до 27 юни 2015г. Събраните 
отпадъци по общини са съгласно подадените отчети от регионалните депа за 
депонираните отпадъци в дните от кампанията и са както следва: 

№ Община Количество /тона/ 
1 Смолян 80,28

2 Чепеларе 19,27
3 Баните 9,43
4 Борино 11,06
5 Доспат 12,22
6 Девин 68,34
7 Мадан 35,02
8 Рудозем 24,30
9 Златоград 60,06
10 Неделино 32,38

Обхванати са над 500 фирми за контрол на производствени и опасни отпадъци. 
След засилен контрол от РИОСВ-Смолян на фирмите, генератори на излезли от 
употреба гуми (ИУГ) е решен проблемът с предаването им. Сключени са договори с 
оператори, притежаващи разрешителни по ЗУО за събиране и третиране на отпадъци и 
площадките са изчистени от натрупаните с години ИУГ. Продължен е контролът на 
фирмите образуващи отпадъци от масла и нефтопродукти. Постигнато е 
оползотворяване на 100% на дървесните отпадъци за производство на ел.енергия, 
пелети, дървени брикети, талашитени плоскости или износ в съседни страни. Отчита се 
намаляване количеството на депонирани производствени отпадъци в регионалните 
депа, като в някои от големите производствени единици се въвеждат безотпадни 
технологии. Операторите на площадките за събиране и третиране на ИУМПС, ИУЕЕО, 
НУБА, ОП, ОЧЦМ спазват заложените условия в разрешителните.  

Към края на 2015 г. контролираните от РИОСВ-Смолян задължени лица, пускащи 
на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени 
отпадъци са 177. От тях 116 бр. имат сключени договори с организации по 
оползотворяване на отпадъци от МРО, а останалите 61 бр. заплащат продуктова такса 
по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 
среда (ПУДООС) към МОСВ. 

Лицата, които пускат на пазара най-много опаковки са: предприятия за  
бутилиране на  минерална, изворна вода и безалкохолни напитки - „Девин” АД - гр. 
Девин (генерира над 70 % от всички пуснати на пазара отпадъци от опаковки на нашата 
територия), „Балдаран Спринг” АД - гр. Девин, ТПК „Михалково”, с. Михалково и 
„Михалково” АД  - с. Михалково; производители на консерви - „Мерлини Данимонд” 
ООД  и „Дългъчев Михалково” ООД; производители на козметика и екстракти - 
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„Рубелла Бюти” АД - гр. Рудозем, „Вентони Козметик” ЕООД - гр. Рудозем, „Арси 
Козметикс” ЕООД - гр. Рудозем;  производители на пластмасови детайли и 
инструментална екипировка – „Арексим Инженеринг” ЕАД - гр. Смолян, „Костал 
България” ЕООД  - гр. Смолян; предприятия за преработка на риба – „Рея фиш” ООД  и 
„П.А.Л.-БГ” ЕООД; млекопроизводители - „Родопея Белев” ЕООД - гр. Смолян, 
„Родопчанка” ООД - с. Бял извор  и „Анмар” ООД - с. Падина и др.  

Постигната е устойчивост на резултатите по управление на отпадъците, касаещи 
дейностите по: 

- почистване и недопускане на нерегламентирани сметища;  
- контрола по веригата „генериращ и оползотворяващ” отпадъци, което доведе 

до овладяване проблемите с текстилните и дървесните отпадъци;  
- разделното събиране на негодните за употреба батерии и акумулатори; 
- разделното събиране на хартия, пластмаса и стъкло от търговските обекти и 

административните сгради; 
- предаване на ИУМПС на центровете за разкомплектоване и др. 

III.2. ШУМ  

III.2.1. Контрол на промишлените източници по отношение на излъчвания от 
тях шум в околната среда 

През отчетната 2015 г. са извършени 14 бр. проверки и измервания на източници 
на промишлен шум на 14 бр. планирани обекти. 

Резултатите от измерванията показват, че няма надвишения на допустимите нива 
на промишлен шум. 

Измерените нива на шум излъчван в околната среда от промишлените обекти от 
от контролния мониторинг са със стойности на показателите близки до тези от  
предишни периоди на измерване. 

Измерените еквивалентни нива на шума LAекв на границите на обектите и в 
мястото на въздействие са в рамките 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.).  

Проблеми, които възникват са свързани с инсталацирани нови обекти, намиращи 
се в близост до жилищни райони или граничещи с такива, но през годината не са 
отчетени превишения на нивата за шум в околна среда. 

III.2.2. 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 население над 100 000
жители. 

III. 3. РАДИАЦИОНЕН  КОНТРОЛ 

МОСВ чрез Регионална лаборатория - гр. Пловдив ежегодоно провежда 
мониторинг на специфичните активности на радионуклеидите в област Смолян в мрежа 
от пунктове. 

Радиологичния мониторинг на повърхностните води (реките) се осъществява от 
Регионална лаборатория – гр. Пловдив, 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), 
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съдържание на общ  уран (0,6 mg/l) и съдържание на радий-226 (0,15 Bq/l). Резултати от 
измерванията показват, че показателите са 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 провежда по 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. 

Мониторираните показатели се запазват постоянни 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. 

Мониторингът и измерванията през 2015 г. показват, че на територията на 
РИОСВ-Смолян радиационния картина в контролираните пунктове съответства на 
стойности на естествения за региона гама-фон и конкретните метеорологични условия. 

При наблюдението на радиационното състояние на необработваеми почви и 
образци от скален материал - строителен материал не са констатирани надфонови 
стойности на специфичната активност на естествените радионуклиди характерна за 
региона. 

Стойностите на радиационния гама-фон и концентрациите на съдържание на 
радионуклеиди в дънните утайки и почвите продължават да са завишени на местата, 
използвани за рудодобивна дейност от ликвидирания уранодобивен участък “Изгрев”, 
с. Барутин, община Доспат. 

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

III.4.1. Кратко описание на състоянието в областта на управлението на 
химикалите 

Основните цели на регионалната политика по направление „Химикали” са:  
- въвеждането на ефективно управление на химикалите по време на целия им 

жизнен цикъл, включващ детайлно познание на техните здравни и екологични 
характеристики;  

- планирането и прилагането на ефективни превантивни мерки по отношение на 
човешкото здраве и околната среда по време на тяхното производство, търговия и 
употреба и предприемането на мерки за предотвратяване на големи аварии и 
ограничаване на техните последствия.  

България изпълни поетите ангажименти по хармонизиране на националното 
законодателство по химикали и по този начин задълженията на българските дружества 
са уеднаквени с тези на европейската индустрия по отношение безопасната употреба на 
химикалите и предоставяне на информация за свойствата им. Със Закона за защита от 
вредното въздействие от химичните вещества и смеси е създадена правно-нормативна 
уредба на обществените отношения, свързани с производството, вноса, износа, 
съхранението, пускането на пазара, търговията и употребата на химични вещества и 
смеси. 

На територията на РИОСВ-Смолян се контролират 78 фирми, които произвеждат, 
употребяват и съхраняват опасни химични вещества и смеси. Това са фирми от минно-
преработвателната, леката и хранително-вкусовата промишлености. 
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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. 
Една от целите, заложени в плана за контролната дейност през 2015 г. е 

предотвратяване на рисковете за човешкото здраве и околната среда при 
производството, употребата и съхранението на опасни химични вещества и смеси. В 
тази връзка за контрол по прилагане на законодателството в областта на химикалите, 
през 2015 г. са заложени 56 проверки. Планът е изпълнен на 100 %. През 2015 г. е 
извършена 1(една) извънредна проверка по писмо на МОСВ. 

Брой извършени проверки и проверени обекти – анализ и сравнение спрямо 
предходната година (2014 г.) 

Дейности 2015 г. 2014 г. 
ОХВ 
Общ брой извършени проверки 56 46
- REACH 56 46
- Детергенти 1 1
- PIC 0 0
- POPs 0 0
Дадени предписания 5 5
Изпълнени предписания 5 5
Съставени актове 0 0
Издадени НП 0 0

Броят на извършените проверки през 2015 г. е с 10 повече в сравнение с 2014 г., 
дадените предписания през 2015 г. са 5, колкото и през 2014 г. Не е установено 
неспазване на законодателството по химикали, като за отчетния период не са съставени 
АУАН.  

В РИОСВ – Смолян се поддържат досиета на фирмите, които произвеждат, 
употребяват и съхраняват опасни химикали. 

2. Основни приоритети при извършване на контрола през годината, съгласно 
различните нормативни актове 

III.4.2. Контрол по прилагане на Регламент ЕО №1907/2006 г. на 
Европейския парламент и на Съвета за регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH) 

Основната цел на REACH е осигуряването на високо ниво на защита на околната 
среда и човешкото здраве в условията на свободно движение на химичните вещества в 
самостоятелен вид, в смеси и в изделия, едновременно с повишаване 
конкурентноспособността на индустрията и насърчаване на иновацията. Новата 
система стимулира замяната на вещества, пораждащи сериозно безпокойство с по-
малко опасни вещества или технологии при наличие на подходящи икономически и 
технически надеждни алтернативи. Производителите, вносителите и индустриалните и 
професионалните потребители на химикали са отговорни за идентифициране на 
рисковете от веществата и прилагането на мерки за намаляване на рисковете за човека 
и околната среда. Регламентът въведе процедура по регистрация на химични вещества 
в Европейска агенция по химикали като предвиди преходни периоди за извършване на 



41

същинската регистрация на съществуващите вещества на европейския пазар в рамките 
на 10-годишен период (съответно до 30 ноември 2010 г., 31 май 2013 г. и 31 май 2018 
г.) според обема на производството/вноса или опасностите и рисковете от веществата, 
предмет на регистрация. Този процес позволи да се събере липсващата информация за 
свойствата, опасностите и рисковете от веществата и да се идентифицират съответните 
мерки за управление на риска. REACH предвижда оценка на приоритетни вещества, 
които представляват рискове за човешкото здраве и/или за околната среда. Регламентът 
въведе процедура по разрешаване производството, пускането на пазара и употребата на 
определени вещества, предизвикващи сериозно безпокойство и по-специално на 
канцерогенни, мутагенни и токсични за възпроизводството или устойчиви, 
биоакумулативни и токсични вещества.  

През 2015 г. са извършени 57 (56 планови и 1 извънпланова) проверки на 56 
обекта по прилагането на Регламент REACH. Проверените групи, съгласно статута по 
Регламента са както следва: 

Производители и вносители – проверени са 2 обекта, както следва:  
- „Арси козметикс“ ЕООД - с.Елховец, общ.Рудозем – произвежда растителни 

екстракти и козметика и има статут на производител и потребител по веригата. 
Фирмата е извършила предварителна регистрация на 10  екстракта, чийто срок за 
регистрация изтича през 2018 г. През 2015 г. на обекта са извършени 2 проверки – 1 
планова и 1 извънпланова по писмо на МОСВ, относно установяване на 
регистрационния им статус, както и информирането за наличието на ново „Ръководство 
за идентифициране на веществото, предназначено конкретно за етерични масла”; 

-„Екопрограма“ ООД - с. Змеица, общ. Доспат  е производител на етерични масла 
от бял бор и синя хвойна, който не е достигнал прага за регистрация от 1 тон/годишно. 
По време на проверката бяха дадени разяснения по писмото на МОСВ относно новото 
Ръководство за етерични масла. 

Потребители по веригата – проверени са 55 фирми, потребители по веригата. 
При извършените проверки през годината е констатирано, че на обектите се поддържат 
инвентаризационни списъци на използваните химикали, списъци с доставчиците, 
документи, удостоверяващи предварителна/същинска регистрация. 

Приоритети за контролната дейност през 2015 г., са  спазването на задълженията 
на фирмите за: 

- Ограничаване на производството, пускането на пазара и употребата на 
определени опасни химични вещества от Приложение XVII на Регламента.  

Във връзка с контролната дейност по отношение на вещества, предмет на 
ограничаване, посочени в  Приложение XVII, вписване т. 23 – кадмий и неговите 
съединения в определени смеси и изделия е извършена планова проверка на 
„Формопласт 2008” ЕООД, гр. Асеновград (Цех за производство на пластмасови 
опаковки в с. Югово, общ.Лъки). Взета е проба за изследване от полистиреново фолио, 
която е изпратена за анализ в акредитирана лаборатория. Не са констатирани 
несъответствия. 

- Разрешителен режим за веществата, предизвикващи сериозно безпокойство 
(SVHC) от Приложение XIV на Регламент REACH  - наличие и контрол на употребите 
на веществата от списъка за разрешаване. 

Извършени са 5 проверки на фирми за употребата на вещества от списъка 
/фталати, хромати/. Не са констатирани несъответствия. 

- Контрол за наличие на  информационни листове за безопасност, съгласно 
Регламент REACH 

Извършени са 56 проверки за наличие на информационни листове за безопасност 
на обекти, където се произвеждат, съхраняват и употребяват химични вещества и 
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смеси.  Вследствие на осъществения контрол през 2015 г. по прилагането на Регламент 
REACH се установи по-добра комуникация във веригата на доставки и по-добро 
качество и ниво на разпространение на ИЛБ.  

Вследствие на осъществения контрол през 2015 г. по прилагането на Регламент 
REACH се установи, че:  

- Няма съставен АУАН за неспазване на  изискванията  на регламента;  
- Производството и употребата на химичните вещества и смеси се осъществява по 

начин, който свежда до минимум значителните неблагоприятни ефекти върху здравето 
на човека и околната среда.  

III.4.3.Контрол по прилагане на Регламент (EО) №1272/2008 относно 
класифицирането, опаковането и етикетирането на химични вещества и смеси 
(CLP)

Регламентът влезе в сила на 20 януари 2009 г. и е новото законодателство на ЕС, 
приложимо и за България, относно класификацията, етикетирането и опаковането на 
вещества и смеси. Този регламент въведе критериите за класификация и правилата за 
етикетиране и опаковане на опасни вещества и смеси на Глобалната хармонизирана 
система за класифициране и етикетиране на химикали на ООН (UN GHS).  

На нотификация подлежат:  
- Веществата, които подлежат на регистрация в съответствие с регламент REACH 

и се пускат на пазара на ЕС;  
- Веществата, които се класифицират като опасни и се пускат на пазара на ЕС 

независимо от количествата, в самостоятелен вид или в смеси над пределните 
концентрации, което води до класифициране на смесите като опасни.  

Новите правила на CLP изискват веществата да бъдат повторно класифицирани и 
етикетирани до 1 декември 2010 г., а смесите - до 1 юни 2015 г. Задължените по този 
регламент лица трябва да уведомят (нотифицират) Европейската Агенция по химикали 
за класификацията и етикетирането на техните вещества, до един месец от пускането 
им на пазара, освен в случаите, когато класификацията и етикетирането съгласно CLP 
са посочени с регистрационното досие при съвместното подаване на данни за 
регистрация на вещества по REACH. Нотифицирането трябва да се извърши до един 
месец след пускане на веществото на пазара, когато това става на или след 1 декември 
2010 г. Първият краен срок за нотифициране беше 3 януари 2011 г.  

В CLP са въведени нови научни критерии за оценка на опасните свойства на 
химикалите, както и нови хармонизирани предупреждения за опасност и препоръки за 
безопасност, които заместват съществуващите сега рискови фрази (R-фрази) и фрази за 
безопасност (S-фрази), съответно с P - и H - фрази.  

Не е констатирано неизпълнение на задължения за нотифициране на химични 
вещества в Европейска агенция по химикали.  

През 2015 г. са извършени 2 проверки на фирми, имащи задължения да извършат 
нотификация. Не са констатирани неизпълнение на задължения за нотифициране на 
химични вещества в Европейска агенция по химикали.Не се констатира неизпълнение  
на задълженията за нотифициране на химични вещества в Европейска агенция по 
химикали и няма съставен АУАН. 

III.4.4.Контрол по прилагане на Регламент (ЕО) № 648/2004 относно 
детергентите 

Извършена е 1 (една) проверка на фирма, произвеждаща детергенти. Изготвени са 
ИЛБ, в които са отразени биоразградимостта и метода за анализ. Няма установени 
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нарушения по регламента за изискванията за уточнена биоразградимост на ПАВ в 
детергентите. 

III.4.5. Регламент №649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали 
(PIC).

През 2015 г. в РИОСВ - Смолян не е извършван контрол по този регламент. 

III.4.6. Регламент (ЕО) № 850/2004 за устойчивите органични замърсители 
(УОЗ)

През 2015 г. в РИОСВ - Смолян не е извършван контрол по този регламент. 

III.4.7. Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества 
и смеси. 

През 2015 г. са извършени 56 проверки по спазване на изискванията на Наредбата. 
На 2 фирми са дадени предписания за изготвяне на оценка на съхранение на опасните 
химични вещества и смеси, съгласно изискванията на чл.9, ал.1 от Наредбата, по 
утвърден формат със Заповед РД-288/03.04.2012 г. на МОСВ. От извършения контрол 
се установи, че фирмите са предприели мерки относно спазването на изискванията на 
Наредбата. Складовите помещения, в които се съхраняват използваните химични 
вещества и смеси са с непропускливи стени и под, без връзка с канализацията и с 
оторизиран достъп. Химикалите се съхраняват в оригиналните опаковки и при спазване 
на изискванията за съвместно съхранение. Изготвените оценки се актуализират при 
промяна на вида и количествата на използваните химикали. 

III.4.8. Предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества 
През 2015 г. бе приет Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на 

околната среда/ДВ, бр.62 от 14.08.2015 г./. С промените се цели постигане на  пълно 
съответствие на националните разпоредби с: 

- транспониране на Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 
от 04 юли 2012 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват 
опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета 
(Севезо III); 

- с направените промени в глава шеста и в новата глава седма, раздел I от ЗООС 
се предвижда съвместяване на процедурите за контрол на големи аварии с процедурите 
по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), а с промяната на 
административния режим и прехвърлянето на процедурата по одобряване на доклади за 
безопасност в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), се осигурява 
координиране и с процедурите по издаване и преразглеждане на комплексни 
разрешителни (КР); 

- с приетите промени се предвижда оптимизиране на административната 
процедура чрез замяна на съществуващия разрешителен режим към министъра на 
околната среда и водите за изграждане и експлоатация на нови и експлоатация на 
съществуващи предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал при запазване на 
високо ниво на защита за околната среда и човешкото здраве. За целта е предвидена 
процедура по одобряване на доклади за безопасност и техни актуализации в 
Изпълнителната агенция по околна среда; 

- през 2016 г. във връзка с въведените промени в Приложение №3 на Закона за 
опазване на околната среда, по утвърден от МОСВ график ще се извърши 
прекласификация на обектите по чл.103 от закона; 



44

- осигуряване на ефективен контрол върху разполагането и експлоатацията на 
нови предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал или планирани 
изменения/разширения в тях и поддържане на безопасни разстояния до жилищни 
райони, обществени сгради и площи, зони за отдих и където е възможно големи 
транспортни пътища и райони с особена природозащитна чувствителност; 

- регламентиране сроковете на валидност на административните актове по 
екологична оценка, които се постановяват от компетентния орган по околна среда за 
постигане на равнопоставеност на всички административни актове, издавани по реда на 
глава шеста от Закона за опазване на околната среда; 

- потвърждаване на пълно съответствие с разпоредбата на чл. 3, параграф 3 на 
Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. 
относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда; 

- оптимизиране на понятието за „обекти с обществено предназначение“ в обхвата 
на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 на ЗООС. 

На територията на РИОСВ-Смолян има 4 обекта, класифицирани като 
„предприятия с нисък рисков потенциал”, съгласно чл.103 от ЗООС - три обогатителни 
фабрики за преработка на оловно-цинкова руда и един взривен склад.  

Контролът по прилагането на Доклада за политиката за предотвратяване на 
големи аварии (ДППГА) за обекти с нисък рисков потенциал се извършва, чрез 
съвместни проверки на определени със Заповед на Министъра на околната среда и 
водите комисии по чл.157а, съставени от представители  на РИОСВ, РД ПБЗН, Д ИТ и 
представители на кметовете на общините. На територията на РИОСВ-Смолян, тези 
комисии работят при добра координация и изграден механизъм за съвместни проверки. 

През отчетния период са  извършени проверки на 2 обекта: 
1. Обогатителна фабрика „Ерма река” - с оператор „Родопи еко проджектс” ООД, 

гр. Златоград; 
2. „Рудоземска обогатителна фабрика” - с оператор „Горубсо Мадан” АД, гр. 

Мадан. 
Констатирано е, че операторите спазват управленските и технически мерки за 

безопасност, предвидени в Доклада за политиката за предотвратяване на големи 
аварии. В обектите са въведени и се прилагат процедури за превантивен и коригиращ 
мониторинг, извършва се одит на ефективността на системата за управление на мерките 
за безопасност. На територията на РИОСВ - Смолян няма регистрирани  случаи на 
големи аварии с опасни вещества. Не са съставени АУАН за неизпълнения на 
изискванията на глава 7, раздел І на ЗООС. 

През 2015 г. е извършена проверка на Взривен склад „Забатско”, с оператор 
„Виастройинженеринг” ООД, гр. Смолян. Констатирано е, че наличните в 
предприятието взривни вещества са под граничните стойности от Приложение №3 към 
ЗООС. В края на годината операторът уведоми  РИОСВ-Смолян, че склада е 
преустановил дейност. 

IV. ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ 

IV.1. Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Екологична 
оценка (ЕО).  

IV.1.1. Осъществен контрол по издадени административни актове. Резултати. 

През 2015 г. в направление „ОВОС и ЕО“ са извършени 21 бр. планови проверки 
на обекти с издадени Решения по ОВОС, Решения за преценяване на необходимостта 
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от ОВОС и 2 планови проверки на издадени Становища по ЕО, което е 100% 
изпълнение на зададения план. Проверките бяха извършени на място, като са съставени 
констативни протоколи. Част от инспекциите – 7 бр. бяха извършени при комплексни 
проверки. Проверките на Становищата по ЕО са по документи - чрез годишните 
доклади за изпълнение на мерките. Извършени бяха и 4 бр. извънредни проверки, като 
две от тях - на инвестиционни предложения с постъпила информация по искане за 
издаване на Решения по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и две 
проверки на ИП - с издадени Решения по преценяване на необходимостта по ОВОС 
след постъпили сигнали.  

През 2015 г. е съставен 1 акт за административно нарушение - не уведомяване на 
компетентния орган на най-ранен етап за реализиране на инвестиционно предложение, 
с което е нарушен чл.95, ал.1 във връзка с чл.101, ал.1 от Закона за опазване на 
околната среда и чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 
на въздействието върху околната среда. 

От проверените обекти с Решения по ОВОС и Решения за преценяване на 
необходимостта от ОВОС, за 3 не са издадени разрешения за строеж, а 5 не са 
започнали реализацията поради липса на финансиране или по други причини. 

От контролираните становища по ЕО, единият план не е започнал реализация, а 
другият се реализира с епизодични обекти, поради липса на инвеститорски интерес. 

На база извършените планови проверки по издадени решения по ОВОС, 
Становища и Решения по ЕО, не са констатирани нарушения по поставените условия.  

На таблицата по-долу е представен броя на проверените обекти за периода от 3 
години. 

Сравнение за извършения контрол в периода 2013 г. - 2015 г. 
№ Дейности 2013 г. 2014 г. 2015

1.
Общ брой извършени проверки по 
ОВОС и ЕО 

33 47 27

2. Дадени предписания 0 1 1
3. Изпълнени предписания 0 1 1
4. Съставени актове 0 0 1
5. Издадени НП 0 0 1

Броят на проверените обекти за съответната година е редуциран предвид 
характера на преложенията, плановете и програмите, както и местоположението им. 

IV.1.2. Анализ на проведените процедури по ОВОС и ЕО – идентифицирани 
проблеми 

Процедурите по реда на глава шеста от ЗООС се прилагат в съответствие с 
действащото екологично законодателство и съобразно допълнителните указания на 
МОСВ. При прилагането им не са идентифицирани съществени проблеми и трудности. 
Във връзка с изясняване на обществения интерес по чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС, 
са дадени указания на общинските органи, относно начините на осигуряването му. 
Същите се изпълняват, като резултатите от осигурения обществен достъп постъпват в 
определения срок. 

Предвид характера на инвестиционните предложения, в изпълнение на 
изискванията на чл. 4а и чл.7, ал.2, т.4 от Наредбата за ОВОС, всички предложения, 
подлежащи на преценяване необходимостта от ОВОС се съгласуват със съответната 
Басейнова дирекция. В някои от случаите по различни причини, съгласуването с тези 
дирекции отнема повече от предвиденото в Наредбата за ОВОС време, вследствие на 
което се удължава срока за отговор от компетентния орган по околна среда.  
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При провеждане на консултации с другите компетентни органи – РЗИ, ОДЗ, РДГ, 
ОДБХ не са срещани трудности или пречки. За постигане на по-добра координация и 
по-качествено провеждане на процедурите по реда на глава шеста от ЗООС са 
проведени срещи с някои от институциите, имащи отношение в процеса на  провеждане 
на процедурите по ОВОС, ЕО. 

През 2015 год. са издадени 29 решения за преценяване необходимостта от ОВОС 
и 2 решения за преценяване необходимостта от екологична оценка. За същия период на 
2014 г. са били издадени 30 решения за преценяване необходимостта от ОВОС и 2 
решения за преценяване необходимостта от екологична оценка. Стартирали са 
процедури по екологична оценка за изработване на ОУП на всички 13 общини. В 
сравнине с 2014 г., през 2015 г. е увеличен броят на издадените решения по 
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционни 
предложения, попадащи в т.1, буква „д“ – интензивно животновъдство и т. 7, буква „в“ 
– производство на млечни продукти от Приложение № 2 на ЗООС. Предложенията са 
свързани с изграждане на кравеферми и млекопреработвателни предприятия, 
финансирани по оперативни програми на МЗХ. 

С оглед на това, че територията, контролирана от РИОСВ-Смолян, не е със силно 
развита промишленост, се процедират предимно предложения за малки и средни 
предприятия. В района не се развива интензивно селско стопанство с използване на 
големи площи. Във връзка със стартирало финансиране по европейски програми, в 
инспекцията се наблюдава увеличаване на уведомленията за инвестиционни 
предложения, попадащи в т.1 буква „д“ – интензивно животновъдство и т. 7 буква „в“ – 
производство на млечни продукти от Приложение № 2 на ЗООС. Предложенията са 
свързани с изграждане на кравеферми и млекопреработвателни предприятия, 
финансирани по оперативни програми на МЗХ. 

През отчетната 2015 г., в сравнение с 2014 г., се наблюдава и увеличаване на 
подадените уведомления за инвестиционни предложения, свързани с изграждане на 
съоръжения за защита от бедствия и аварии. Основният инвестиционен интерес по 
изграждане на съоръжения за защита от бедствия и аварии е предимно от общински 
органи и е свързан с финансиране по европейски програми. Това налага провеждането 
на процедурите в максимално кратки срокове. 

Инспекцията непрекъснато полага усилия за подобряване на качеството на 
провежданите процедури по ОВОС и ЕО. Процедурите по ОВОС се провеждат в срок и 
съобразно нормативните изисквания. Извършва се съгласуване с компетентните органи, 
имащи отношение в процеса на провеждане на процедурите. Отчита се обществения 
достъп до информацията по Приложение №2. В случаи на необходимост се изисква 
допълнителна информация от възложителите с цел изясняване характера на 
инвестиционните предложения.  

От изключителна важност за подобряване работата на инспекцията в направление 
„ОВОС и ЕО“ са указателните писма от МОСВ, във връзка с уеднаквяване на 
действията при прилагане на процедурите по реда на глава шеста от ЗООС.  

Като слаби страни при провеждането на процедурите по ОВОС може да се посочи 
срещането на трудности при спазването на разпоредбата на чл.4, ал.2 от Наредбата за 
ОВОС, съгласно която възложителят едновременно с уведомяване на компетентния 
орган уведомява писмено кмета на съответната община, а засегнатото население – чрез 
средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин. 
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IV.1.3. Издадени документи по процедурите по ОВОС и ЕО. Анализ на 
процедираните инвестиционни предложения, планове и програми. 

Сравнение на издадените с Решения по ОВОС и ЕО в периода 2013 -2015 год. 
№ Дейности 2013 г. 2014 г. 2015

1.
Издадени Решения по преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС

43 30 29

2.
Издадени Решения по преценяване на 
необходимостта от извършване на ЕО 

4 7 2

3. Издадени Решения по ОВОС 2 1 0

4. Издадени Становища по ЕО 0 1 0

Решенията по преценяване на необходимостта от ОВОС, през 2015 г. са 29 бр. и 
са издавани за инвестиционни предложения по отрасли както следва: 
- Селско, горско и водно стопанство, включващи предимно изграждане на 
кравеферми, финансирани по европейски програми - 24% - 7 инвестиционни 
предложения  
- Инфраструктурни инвестиционни предложения, включващи предимно изграждане 
на съоръжения за крайбрежна дейност за борба с ерозията – 21% - 6 инвестиционни 
предложения; 
- Минно дело, включващи предимно изземване на инертни материали от реки, езера 
или море чрез дрениране и сондажи - 21% - 6 инвестиционни предложения, 

- Туризъм и отдих, 
включващи предимно 
предложения за 
ваканционни селища и 
хотелски комплекси 
извън урбанизирани 
територии – 17% - 5 

инвестиционни 
предложения; 

- Енергийно 
стопанство, включващи 
предимно предложения 
за производство на 
електроенергия от 

възобновяеми 
източници – 7% - 2 

инвестиционни 
предложения; 

- Други 
инвестиционни 

предложения  – 7% - 2;  
- Предприятия в 

хранителната 
промишленост 

(невключени в приложение 1) – 3% - 1. 
Характерът на инвестиционните предложения е разнообразен. В сравнение с 2014 

г., през 2015 г. се наблюдава запазване на броя на процедираните предложения. 
Основно се процедират обекти в следните отрасли: селско, горско и водно стопанство, 
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минно дело, инфраструктурни инвестиционни предложения, туризъм и отдих. С голям 
дял са инвестиционните предложения, свързани с интензивно животновъдство 
/кравеферми/, производство на млечни продукти /мандри/, изграждане и 
възстановяване на подпорни стени и укрепителни съоръжения, ваканционни селища и 
хотелски комплекси. 

Броят на издадените решения за преценяване на необходимостта от извършване 
на екологична оценка е намалял в сравнение с 2014 г. През 2015 г. са издадени 2 
решения за общински програми и планове за новия програмен период 2014-2020 г. През 
отчетния период не са издадени Становища по ЕО /за сравнение - през 2014 г. е 
издадено 1 становище/. 

В резултат на постъпили уведомления за инвестиционни предложения са 
издадени 31 указателния, за които е определено, че подлежат на преценяване на 
необходимостта от ОВОС. За 1 инвестиционно предложение, попадащо в Приложение 
№1 на ЗООС, предвиждащо изменение в капацитета е указано, че е необходимо 
извършване на задължителна процедура по ОВОС и издаване на комплексно 
разрешително. За 1 инвестиционно предложение е указано, че подлежи на 
задължителна процедура по ОВОС.  

В резултат на дадените указания са постъпили 33 искания за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС, като част от тях са били за инвестиционни 
предложения, за които е указана приложимата процедура през 2014 г. 

През 2015 г. са прекратени 11 процедури по ОВОС и 1 процедура по ЕО. Най-
честата причината за прекратяване на процедури е свързана с неизпълнение от страна 
на възложителя на дадените от компетентния орган по околна среда указания за 
продължаване на процедурата по ОВОС, в т.ч. непредставяне на изискана 
допълнителна информация. Две процедури по внесени уведомления за инвестиционни 
предложения са прекратени, поради констатирана недопустимост с Плана за 
управление на речни басейни на Източнобеломорски район – Пловдив /ПУРБ на ИБР/.  

Вида и броя на произнасянията по постъпили преписки се е запазил в сравнение с 
предходната година. 

От 2015 г. всички преписки по процедурите по ОВОС и ЕО, след влизане в сила 
на Закона за опазване на околната среда, са публикувани и достъпни за публичен 
достъп на следния интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos за процедурите 
по ОВОС и на http://registers.moew.government.bg/EO за екологична оценка. Може да се 
използва линк от интернет страницата на РИОСВ - Смолян, както следва: Превантивна 
дейност - Национален публичен регистър на процедурите по ОВОС и Превантивна 
дейност - Национален публичен регистър на процедурите по ЕО. Така също цялата 
информация свързана с издадените крайни документи по направление ОВОС и ЕО е 
достъпна на интернет страницата на РИОСВ-Смолян. 

IV.2. Комплексни разрешителни 
На територията на РИОСВ - Смолян се контролират 4 инсталации с издадени  

комплексни разрешителни – четири регионални депа. През  отчетния период няма 
издадени нови комплексни разрешителни по чл.117, ал.1 и ал.2 от ЗООС.  

Въз основа на извършената оценка на риска, в плана за контролната дейност през 
2015 г. са заложени и извършени проверки и на четирите депа. Дадени са 2 
предписания. За всички планови проверки са издадени заповеди за извършване на 
комплексни проверки и са уведомени участниците. За извършените комплексни 
проверки са изготвени доклади, които са публикувани на интернет страницата на 
РИОСВ – Смолян и предоставени на операторите, съгласно чл. 154 а от ЗООС. 
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Извършените четири комплексни проверки  на условията в издадените КР са във 
връзка с годишния график за контрол на: 

1. „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Смолян, Чепеларе, 
Баните” - с оператор Община Смолян; 

2.„Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Мадан, Златоград и 
Неделино” - с оператор Община Мадан;  

3. „Общинско депо  за неопасни отпадъци на община Рудозем” - с оператор 
Община Рудозем;  

4.„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Сатовча, Борино и 
Девин” - с оператор Община Доспат.  

Резултатите от проведените през 2015 г. проверки показват, че операторите с 
издадено КР са предприели мерки по спазване на условията, поставени в 
разрешителните. 

Изготвени са 4 становища относно обхвата, формата за докладване и 
представената информация в Годишните доклади по околна среда (ГДОС) на оператори 
с издадено КР. 

Изготвено е 1 становище по процедура  за промяна и актуализация на издадено 
КР. 

През 2015 г. не са извършени извънредни проверки по направление КР. 

IV.3. Екологична отговорност и отстраняване на минали екологични щети 
През 2015 г. са извършени 14 проверки на обекти, попадащи под обхвата на 

Приложение №1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на 
екологични щети /ЗОПОЕЩ/. Дадени са 20 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; 

- включване в  публичния регистър на операторите, извършващи дейности по 
ЗОПОЕЩ.  

Предписанията са изпълнени в срок. През отчетния период  не са констатирани 
случаи на непосредствена заплаха и  причинени екологични щети по смисъла на 
ЗОПОЕЩ, съответно не са издавани заповеди за прилагане на оздравителни мерки по 
чл. 29, ал. 6 и чл. 32, ал. 2 от ЗОПОЕЩ. 

IV.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; 

IV.5. Информация за състоянието на околната среда за активно формиране 
на обществено поведение за грижа към околната среда 

През 2015 г. в РИОСВ - Смолян са постъпили 7 заявления за достъп до 
информация. За всяко е издадено решение за предоставяне на достъп до исканата 
информация в законовия срок. Подадените заявления са с едно повече от тези през 2014 
г.  

Изпратени са 64 прессъобщения до регионални и национални медии, като 
всичките новини са качени и на интернет страницата на инспекцията, в която са 
регистрирани 10 700 посещения. 
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Общият брой на посетителите в информационния център е 750 души.  
Организирани са 14 инициативи, свързани със: Световният ден на водата – 22 

март, Денят на Земята – 22 април, Да почистим Европа – 9 май, Световният ден на 
климата – 15 май, Международен ден на биологичното разнообразие – 22 май, Да 
изчистим България заедно – м. май и м. юни, Световният ден на околната среда – 5 
юни, Европейска седмица на мобилността 16-22 октомври, Световният ден за 
мониторинг на водата – 18 октомври, Европейска седмица за намаляване на отпадъците 
и Денят на планината – 11 декември. 

По повод Световния ден на водата - 22 март бе проведена среща с ученици от ОУ 
„Иван Вазов” - гр. Смолян, на тема „Водата - извор на живот”. Срещата премина под 
формата на дискусия и обсъждане на въпроси, свързани със значението на водата за 
живота на Земята, необходимостта от опазване на нейното качество и съхраняването и 
за бъдещите поколения. Представени бяха няколко презентации, свързани с 
източниците на замърсяване, начините на пречистване на замърсените води и 
кръговрата на водата. Всички участници в срещата получиха рекламни информационни 
материали.  

За отбелязването на Деня на Земята, РИОСВ – Смолян организира разнообразни 
прояви. В Младежки дом – гр. Смолян бе проведена двудневна работна среща,  а 
експерти от екоинспекцията се включиха в едноседмичните  инициативи под мотото 
„От днес за утрешния ден” на Сдружение „Екосвят – Родопи”.  

В конферентната зала на РИОСВ – Смолян се състоя среща - дискусия с участието 
на студенти от Пловдивския университет – филиал Смолян на тема „Национална 
система за мониторинг на околната среда.” Засегнаха се основните начини и методики 
за извършване на мониторинг по компоненти и фактори на околната среда, както и 
провеждането на екологичен мониторинг на територията на РИОСВ – Смолян и 
възможности за привличане на доброволци-студенти.  

В Пловдивски университет – филиал Смолян бе проведена съвместна инициатива 
с ПУ „Паисий Хилендарски”, включваща лекция на тема: „Мониторинг на атмосферно 
замърсяване с мъхове в Западни Родопи”. Представено бе проучване, което е част от 
международната изследователска програма ICP Vegetation, която има за цел да 
установи влиянието на атмосферните замърсители върху културите и естествената 
растителност на територията на Европа. Представени бяха първите резултати за 
отлагането на тежки метали и токсични елементи чрез биомониторинг на територията 
на Западни Родопи.  

РИОСВ – Смолян подкрепи инициативата на ПМГ „Васил Левски”, с която бе 
отбелязан Деня на Земята. Учениците участваха в състезание на екологична тема 
„Дойде и нашият ред”. 

През месец май 2015 г., РИОСВ - Смолян отбеляза Международния ден на 
биологичното разнообразие. В конферентната зала на инспекцията се състоя среща -
дискусия с ученици от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Смолян на тема – 
„Биологичното разнообразие и устойчивото му развитие на територията на РИОСВ – 
Смолян.“ Представени са презентации на различни защитени видове в Смолянския 
регион. Основната цел на мероприятието бе свързана с повишаване на знанията и 
биологичната култура на подрастващото поколение. 

Във връзка с кампанията „Да изчистим България заедно“, РИОСВ - Смолян 
извърши почистване в района на Природна забележителност „Градище“ – културно - 
историческо място „Момчилова крепост“, землище с. Градът, общ. Смолян, с площ 
73.372 дка. Защитената територия съчетава уникален ландшафт, гори от смърч и бял 
бор и културно-историческо наследство.  
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По повод Световния ден на околната среда - 5 юни 2015 год., РИОСВ - Смолян, 
съвместно с Областен информационен център - Смолян, взе участие в организацията на 
изложба на тема „Аз и природата на Родопите”, по проект "Изграждане на капацитет и 
модели  за участие на заинтересованите страни в управлението на защитените зони от 
Натура 2000 в България". 

На 06.07.2015 год., в РИОСВ - Смолян бе проведен открит урок с учениците от 
ателие „Творческо писане” към Регионална библиотека „Николай Вранчев” на тема 
„Биоразнообразието в Родопите”. Ученици от III до VI клас гледаха филм за 
резерватите на територията на РИОСВ - Смолян и за защитените растителни и 
животински видове.  

На 30.07.2015 год., РИОСВ - Смолян и Екологична организация „Диви Родопи”, 
организираха Творческо ателие „Рисуване на платнени торбички”. Инициативата бе 
част от проект на екоорганизацията за работа с деца през лятото. Подрастващите 
рисуваха с текстилни бои върху торбички от плат, сами отливаха и оцветяваха гипсови 
фигури с форма на цветя и различни животни, облепяха естествени камъни. 
Инициативата е с цел замяна на найлоновите торбички с чанти, изработени от 
естествени и рециклирани материали. 

По повод „Европейската седмица на мобилността - 16-22 септември”, РИОСВ - 
Смолян организира конкурс на тема „Моята зелена улица, моят зелен град”. В 
инициативата се включиха 61 ученици от втори, трети и четвърти клас на ОУ „Иван 
Вазов” – гр. Смолян. Всички участници бяха наградени за положеното старание. 

РИОСВ – Смолян, съвместно с Регионалната лаборатория - Смолян и 
съдействието на „ВИК“ ЕООД, проведе открит урок за Световния ден за мониторинг на 
водата – 18 октомври. Той се състоя в Градската пречиствателна станция за отпадъчни 
води – Смолян, с участието на ученици от ПМГ „Васил Левски“. Експертите 
представиха процесите по пречистване на водата от входа до изхода на 
пречиствателната станция и третирането на излишната утайка, а специалисти от 
Регионалната лаборатория - Смолян взеха водни проби и демонстрираха експресен 
анализ на място. 

По повод Европейската седмица за намаляване на отпадъците - 23-30 ноември, се 
проведе семинар с ученици от ПГПИ - Смолян, на тема "Превръщане на отпадъците в 
полезни материали". Експерти изнесоха лекции, а учениците нарисуваха картини за 
календари. С тази инициатива, инспекцията получи първа награда в категорията 
„Публични институции“ на АСЕКОБ - за най-успешна кампания. 

За Деня на планината – 11 декември бяха организирани две инициативи с ученици 
в различни възрастови групи: 

- Конкурс на тема „Дарове от планината”- за деца от 6 до 9 години;  
- Фотоконкурс „Родопа - планината на Орфей” - за ученици от 8 до 12 клас. 
В конкурса „Дарове от планината” се включиха повече от 220 деца на възраст от 6 

до 9 години от седем училища, една детска градина и клуб „Краезнание” към ОДК – 
Смолян. Всички творби, изработени от природни материали, бяха подредени в изложба, 
достъпна за всеки, който иска да я разгледа. Голяма част от участниците оставиха 
творбите си, за да бъдат продадени с благотворителна цел. Раздадени бяха много 
индивидуални и групови награди. Подаръци и грамоти за активно участие получиха и 
всички училища. Награди и грамоти получиха така също и участниците във 
фотоконкурса. 
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IV.6. Административно – наказателна отговорност и принудителни 
административни мерки 

Кратка информация за производствата по реда на чл. 69 от ЗООС и чл.36-58 от 
ЗАНН.  

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 30.08.2011 г. са наложени 8 нови 
текущи месечни имуществени санкции и 1 еднократна санкция; 

2. По реда на чл. 69б. от Закона за опазване на околната среда са приключили 
общо 26 текущи месечни имуществени санкции; 

3. По реда на чл. 69в. от Закона за опазване на околната среда са приключили 
общо 2 текущи месечни имуществени санкции; 

За отчетния период има съставени 24 (двадесет и четири) акта за установяване на 
административни нарушения, а са издадени 22 (двадесет и две) наказателни 
постановления за наложени имуществени санкции на юридически лица и еднолични 
търговци, респ. глоби на физически 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 39 (тридесет и девет) жалби и сигнали и 46 
(четиридесет и шест) сигнала, получени на „Зелен телефон“ и електронна поща. От 
общия брой на жалбите и сигналите 42 (четиридесет и две) са основателни, 43 
(четиридесет и три) – неоснователни, а 13 (тринадесет) - препратени до други 
компетентни органи за вземане на отношение. 

V. ПРОЕКТИ/ОБЕКТИ С ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
През 2015 г. РИОСВ – Смолян приключи с изпълнението  на два проекта 

финансирани по ОПОС: 
- Проект № 5113123-6-691 „Устойчиво управление на вида кафява мечка и 

намаляване на причиняваните от нея щети върху селскостопанското имущество на 
територията на РИОСВ – Смолян”. Проектът е финансиран по приоритетна ос три 
„Опазване възстановяване на биологичното разнообразие” от Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013”; Процедура: BG 161PO005/10/3.0/2/20 по Заповед № РД - 
42/17.01.2012 год. на Министъра на околната среда и водите. Общата стойност на 
проекта е 1 866 462,40 лв., от които 1 586 493,04 лв. са от Европейския фонд за 
регионално развитие, а 279 969,36 лв. – национално съфинансиране от държавния 
бюджет на Република България. 

- Проект № 5113325-10-106 „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”. Проектът е финансиран по приоритетна ос три „Опазване 
възстановяване на биологичното разнообразие” от Оперативна програма „Околна среда 
2007-2013”; Процедура: BG161PO005/11/3/3.2/05/26 по Заповед № РД - 525/02.07.2012 
год. на Министъра на околната среда и водите. Общата стойност на проекта е 275 
960,00  лв., от които 234 566,00 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, а 
41 394,00 лв. - национално съфинансиране от държавния бюджет на РБ. 

Основните дейности през 2015г. са извършване на плащания към изпълнителите, 
изготвяне на искания за средства, вкл. и окончателни и верификация на направените 
разходи. Извършени са и допълнителни проверки на място по изпълнението на някои 
дейности, които са с по-дългосрочен резултат (създаване на горскоплодни насаждения). 
Цялостното изпълнение на проектите е проверено от страна на ГД „ОПОС“ към МОСВ. 
Изготвени са окончателни доклади от проверките, в които не са описани  пропуски и 
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нарушения. Процесът на реализация и управление на проектите, се характеризира със 
следните проблеми: 

Липса на опит в прилагането на ЗОП;  
Липса на обучения за екипа; 
 Забавяне в разглеждане на искания за средства и верифициране на съответните 

суми, водещо до нарушаване на графика по разплащания с изпълнителите. 
През 2015 год. от страна на общините са реализирани или се осъществяват на 

различен етап инвестиционни проекти, които имат пряко и/или косвено отношение към 
проблемите по опазване на околната среда. Такива са: 

V.1.Община Ардино 
- „Паркова зона на ул. „Пирин”, гр. Ардино (ЧОС); 
-„Повишаване енергийната ефективност на здравната инфраструктура на 

територията на община Ардино” - внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
сградата на МБАЛ "Ардино" ЕООД и ПГ "Христо Смирненски" в гр. Ардино 
/приключил 2015 г./; 

- „Водоснабдяване на група населени места от местността „Догру””, землището на 
с. Търна, кметство Долно Прахово, община Ардино - клон с. Горно Прахово и с. 
Башево”- приключил 2015 г.; 

- „Намаляване на емисиите парникови газове чрез внедряване на мерки за 
енергийната ефективност в административна сграда на община Ардино” - приключил 
2015 г.; 

- „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на с.Башево”, Община-
Ардино, приключил 2015 г.; 

- "Обновяване и развитие на населените места: Падина, Жълтуша, Млечино и 
Горно прахово чрез рехабилитация на улична мрежа, тротоари, площади и зелени 
площи”; 

- "Подобряване на екологичното състояние и поддържане на чистотата в с.Бял 
извор, община Ардино”; 

- "Подобряване на градската среда в гр.Ардино чрез рехабилитация на уличната 
мрежа, тротоари, междублокови пространства, паркове и зелени площи”. 

V.2.Община Баните 
- "Реконструкция на вътрешен водопровод и изграждане на водоем 200 м³ в село 

Гълъбово" - приключил 2015 г.; 
- „По-красива околна среда, по отговорно отношение към природата“, 

Национална кампания "За чиста околна среда", кметство Гълъбово, община Баните; 
- „Изграждане на ПСОВ  в с.Оряховец” - приключил и въведена в експлоатация 

през 2015 год. 

V.3.Община Борино 
- „Изграждане на Водоем 250 куб.м в с. Чала “; 
- „Закупуване на контейнери за събиране на битови отпадъци и сметосъбиращ 

автомобил” - приключил 2015 г.; 
- „Реконструкция на общински път SML 1031 /път III-197  Борино - Тешел/ 

Буйново - Кожари км 7+770 - км. 16+915 на територията на община Борино;  
- „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Ягодина и  изграждане на 

пречиствателно съоръжение за отпадни води – с. Буйново” - приключил 2015 год.;   
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- “Среднопланински атрактивен  маршрут - “Дяволска пътека”, като начин за 
насърчаване на туристическите дейности в община Борино, чрез развитие на 
интегриран селски туризъм” - приключил 2015 год.;  

- "Въвеждане на разделно събиране на отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло за 
региона на Общините – Доспат, Сатовча, Борино и Девин, закупуване и доставка на 
контейнери за разделно събиране на отпадъците, закупуване на преси и обособяване на 
площадки за балиране и временно съхранение на упоменатите отпадъци" - приключил 
2015 г. 

V.4.Община Девин 
- „Oбновяване на градски парк „Острова” и изграждане на места за наблюдение и 

риболов на река Девинска“; 
- „Туристически атракции „Старинни мостове над река Триградска и месността 

Гашна”; 
- „Алеи на туриста - І и II”; 
-  "Моето любимо място сред природата"(ЧОС). 

V.5.Община Доспат 
- "Въвеждане на разделно събиране на отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло за 

района на общините Доспат, Девин, Борино и Сатовча" - първи етап. 

V.6.Община Златоград 
- „Изграждане на геотермална отоплителна система на гр. Златоград", подобект 

„Водовземно съоръжение и конструкция на надземната част на геотермален 
водоизточник” - с.Ерма река; 

- "Реконструкция и доизграждане на водопроводните мрежи на с. Ерма река и с. 
Аламовци, община Златоград" - приключил през 2015 год. и въведен в експлоатация; 

- „В хармония с природата за по-добър живот” (ЧОС). 

V.7.Община Лъки 
Няма изпълнени проекти. 

V.8.Община Мадан 
- „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и 

реконструкция на довеждащ водопровод от "Меча дупка" и водоем в с.Върбина. 
Реконструкция и рехабилитация на междуселищни общински пътища в Община 
Мадан”; 

- „Реконструкция на вътрешна водопродна  мрежа - с.Върбина”  (ЧОС). 

V.9.Община Неделино 
- „Реконструкция на водопроводна мрежа с.Кундево”, Община Неделино -

приключил, приет с ДПК през 2015 г. (ЧОС); 

V.10.Община Рудозем 
- Ремонт на НЧ " Развитие " - с. Борие, Община Рудозем; 
- Ремонт на НЧ " Родопчанка " - с. Рибница, Община Рудозем; 
- Ремонт на НЧ " Звезда " - с. Елховец, Община Рудозем;  
- Изграждане на ЦДГ " Войкова лъка" - с. Войкова лъка, Община Рудозем; 
- Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и вътрешна 

водопроводна мрежа в с. Бяла река; 
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- „Вътрешна водопроводна и канализационна мрежа в с. Коритата” - с. 
Пловдивци; 

- „Повишаване на енергийната ефективност в Културен дом” - гр. Рудозем. 

V.11.Община Сатовча 
- Изграждане на СПСОВ в селата: Жижево, Боголин, Долен, Осина, Фъргово, 

Годешево, Ваклиново, Туховища, Крибул, община Сатовча, област Благоевград -
приключен, въведени в експлоатация с ДПК. 

V.12.Община Смолян 
- „Интегриран воден проект на агломерация гр. Смолян” - „Подобряване и 

развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води" - етап на внесен за 
одобрение в ОП ”Околна среда” на проект във фаза „ПИП”; 

- “Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна 
инфраструктура”, с акроним DRAINAGE; 

- „Да направим детския кът приятно място за здраве и отдих на възрастни и 
деца”(ЧОС); 

- „Нашето чисто кътче за спорт и отдих“ (ЧОС); 
- Изграждане на „Сепарираща инсталация” и „Площадка за компостиране” - 

последен етап по изграждането на „Стопански двор” към регионално Депо за ТБО в м. 
”Теклен дол” - Смолян,  което обслужва общините Смолян, Баните и Чепеларе. 

V.13.Община Чепеларе 
- Интегрирана система за ранно известяване на горски пожари с три автоматични 

наблюдателни кули, в землищата на с. Зорница, П.И. №046011, с. Орехово, П.И. 
№069108, с. Павелско, П.И. № 000039, Община Чепеларе и център за управление и 
контрол в сградата на Община Чепеларе; 

- Реконструкция на водопроводна мрежа, подобект: Главен клон ОТ т. 193 до т. 
103 по одобрено трасе в с. Богутево, Община Чепеларе"; 

- Зелени билкови пътеки в с. Орехово, Малево, Хвойна, Павелско и с. Забърдо; 
- Възстановяване на място за отдих в с. Орехово, Община Чепеларе. 

През 2015 г. са реализирани проекти в посока развитие на туристическа 
инфраструктура и енергийна ефективност 

Както през 2014 год., така и през 2015 г. с финансиране от ПУДООС по 
Национална кампания „Чиста околна среда” на територията контролирана от РИОСВ-
Смолян, са реализирани 20 проекта с бенефициенти - училища, детски градини и 
общини, на стойност около 153 хиляди лева. 

През 2015 г. с финансиране от ПУДООС по Национална кампания „Чиста околна 
среда” на територията контролирана от РИОСВ-Смолян, са реализирани 20 проекта с 
бенефициенти - училища, детски градини и общини, на стойност около 153 хиляди 
лева. 

Реализирани проекти за създаване/обновяване на  на зелени площи в 
градските райони  

№ 
по 
ре
д 

Община / изпълнител Наименование на проекта Бро
й 

прое
кти 

Община Смолян 8
1 Кметство Требище „Село Требище привлекателно и 
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чисто“ 
2 Целодневна Детска Градина № 

„Слънце“ 
„Грижа за природата – грижа за 
нас“ 

3 Кметство Кутела „Ремонт на детска площадка, кът за 
отдих, почистване и озеленяване на 
тревни площи с.Кутела“ 

4 Обединено детско заведение №11 
„Митко Палаузов“ 

„Обичам природата и Аз участвам“ 

5 Обединено детско заведение 
„Весела Пеева“, с.Смилян 

„Обичам природата и Аз участвам“ 

6 Кметство Катраница „Да направим детският кът приятно 
място за здраве и отдих на 
възрастни и деца“  

7 Община Смолян „Нашето чисто кътче за спорт и 
отдих“ 

8 Обединено детско заведение №4 
„Радост“ 

„Обичам природата и Аз участвам“, 
Децата на ОДЗ №4 „Радост – 
посланици на хармонията на живота 
и красотата в природата“. 

Община Девин 1
9 Обединено детско заведение 

„Изворче“ 
„От любов към природата“ 

Община Доспат 2
10 СОУ „Димитър Благоев“ „Аз обичам природата и участвам“ 
11 Кметство Змейца „Обичам природата и Аз участвам“ 

Община Баните 1
12 Кметство Гълъбово „По-красива околна среда, по- 

отговорно отношение към 
природата“ 

Община Ардино 3
13 Кметство Бял Извор Парково пространство пред 

кметство с.Бял Извор 
14 Целодневна детска градина „Св. Св. 

Кирил и Методий“- с.Падина 
„Обичам природата и аз участвам“ 

15 Кметство Велешани „Еко двор – Велешани“ 
Община Златоград 2

16 Целодневна Детска Градина 
„Щастливо детство“-с.Старцево 

„Обичам природата – и аз 
участвам“ 

17 Кметство Ерма река „В хармония с природата за по-
добър живот“ 

Община Чепеларе 2
18 Обединено детско заведение ф-л 

„Здравец“ 
„Деца общуват с природата на 
Обединено детско заведение 
гр.Чепеларе ф-л „Здравец“ 

19 Кметство Орехово „Възстановяване на място за отдих 
в с.Орехово“ 

Община Сатовча 1
20 Кметство Кочан „Почистване на улици, реки, дере, 

зелени площи, обществени места, 
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залесяване, озеленяване, 
зацветяване, изграждане на детски 
кът и места за отдих“ 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

През 2015 година няма съществено изменение в показателите на компонентите и 
факторите на околната среда, предмет на превенция и контрол от страна на РИОСВ-
Смолян. Поставените приоритети и цели по компоненти и фактори на въздействие 
върху околната среда се изпълняват, като подробна информация за реализацията им е 
дадена в отделните раздели на доклада. 

Основните видове производство и начините на препитание на населението в 
региона от предходните години са се запазили, в тази връзка се наблюдава и 
аналогично въздействие и трайни тенденции в подобряване на състоянието на околната 
среда.  

Като цяло се отчита висок общественият интерес в областта на опазването на 
околната среда, с включването 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 инициативи. Основна задача на РИОСВ-
Смолян, като регионална структура на Министерство на околната среда и водите, през 
изтеклата година е била прилагане на политиката на министерството на регионално 
ниво в областта на околната среда.  

Чистата околна среда е особенно важна за човешкото здраве. Тази осъзнатост за 
важната роля на превенцията все повече се мултиплицира в общността чрез различни 
инициативи. Чрез различни инициативи се постига осъзнаване на свързаността на 
факторите, влияещи на качеството на живот на общността сред заобикалящата я 
природа. Част от възпитаването в екологично самосъзнание на населението от региона 
са и други информационни и контролни дейности. С гласност по повече теми свързани 
с околната среда се повишава екологичната култура и екологичното образование на 
населението като цяло, а с инициативи, обхващащи различни възрастови групи, освен 
повишаване на гражданското съзнание, се провокира творческото мислене и 
устойчивото развитие на местните общности. Така се реализира дългосрочната цел за 
трайна ангажираност към състоянието на околната среда. 

Повишаването на професионализма на експертите в РИОСВ-Смолян по прилагане 
на екологичното законодателство, както в национален мащаб, така и по директивите на 
ЕС, е ключов фактор за по-доброто опазване на околната среда в региона. Така 
комплексно се изпълнява една основна цел на РИОСВ-Смолян – да интегрира 
екологичното законодателство в региона, така че опазването на околната среда да стане 
и дълг на всеки гражданин.  

Прилагането на схемата на „Комплексна проверка” за инсталации и обекти, 
подлежащи на контрол, оптимизира дейността на инспекцията за прилагане на 
екологичното законодателство. 

С публикуването на интернет страницата на РИОСВ-Смолян, и регистрите на 
МОСВ, своевременно и методично, на издедните документи от превантивната дейност 
и извършените проверки се постига пълна прозрачност пред обществеността за 
прилагането на екологичното законодателство от страна на операторите и за 
осъществената от РИОСВ дейност. 


