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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 
 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 2017 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 
други институции. 

Основни данни за територията контролирана от 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;  
• 307 населени места;  
• Население – 133992 жители. Данните са от ГД "ГРАО" към 15.12.2017г. по 

постоянно местоживеене. 
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. 

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 
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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” (последното, все още не се експлоатира). Водите от находищата на „Девин” 
и „Михалково” се бутилират и разпространяват в търговската мрежа. а на „Беден” и 
„Лъджа” се ползват в балнеолечебни центрове.  

На територията на инспекцията има 5 защитени зони по Директивата за дивите 
птици, а именно: BG0002113 „Триград-Мурсалица”, BG0002073 „Добростан”, 
BG0002063 „Западни Родопи”, BG0002105 „Персенк”, BG0002076 „Места” и 5 зони по 
Директивата за опазване на местообитанията на дивата флора и фауна - BG0000372 
„Циганско градище”,  BG0001030 „Родопи-Западни”, BG0001031 „Родопи-Средни”, 
BG0000220 „Долна Места” , BG0001032 „Родопи-Източни”. Инспекцията контролира 
61 защитени територии, от които 4 резервата, 4 поддържани резервата, 27 защитени 
местности и 26 природни забележителности. 



7

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, 60107 
 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 – „Хидробиологичен мониторинг“ – 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 
1. Мрежа за контрол на качеството на атмосферния въздух на територията 

на РИОСВ Смолян, като част от НСМОС – подсистема “въздух”. 
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 - 
площадката на Регионална библиотека-Смолян. Обхватът на АИС – Смолян, съгласно 
утвърдената класификация, е 100 м - 2 км, като градски фонов и 10-15 м, като 
транспортен пункт.  

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.  

2. Качество на атмосферния въздух – състояние и тенденции 
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 през зимния сезон, са  
географското разположение на града, специфичните метеорологични условия /ниска 
скорост на вятъра, наличие на инверсии и др./ и невъзможност за разсейване на 
атмосферните замърсители.  

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

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

Наредба №12 на МОСВ и МЗ към ЗЧАВ (ДВ, бр.58/2010г.) 
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: 
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Пределно допустимите концентрации на вредните вещества в атмосферния 
въздух, определят се като максимално еднократна, средноденонощна и средногодишна 
концентрация: 

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

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

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. 

-ПС за СЧН – прагова стойност за средночасова норма за опазване на човешкото 
здраве за основните атмосферни замърсители (1 час);  

- ПС за СДН – прагова стойност за средноденонощна норма за опазване на 
човешкото здраве за основните атмосферни замърсители (24 часа);  

- СГН – средногодишна норма за опазване на човешкото здраве за основните 
атмосферни замърсители (1 година) 

Пунктовете на територията на РИОСВ-Смолян, контролираните замърсители и 
регистрираните концентрации през 2017 г. са дадени в таблицата: 

Замърсител 
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Общ брой пунктове: 
1.АИС-Смолян 

2.КФС-Рожен 
да 

да 

-

да 

-

да 

-

да 

-

-

-

-

-

да 

-

-

-

да 

-

да 

-

да 

-

да 

-

да 

-
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-

да 
Пунктове с 
регистрирани 
концентрации над 
ПС на СДН: 
1.АИС-Смолян 

2.КФС-Рожен 

да-84 
пъти  

не. 
Пунктове с 
регистрирани 
концентрации над 
СГН: 
1.АИС-Смолян 

1бр. 
39,42

Забележка: На територията на РИОСВ-Смолян не се измерва максимално еднократна 
концентрация. 
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На АИС-Смолян през 2017 год. са извършени 365 измервания за ФПЧ10, от които 
наднормените стойности са 84 броя или 27% от всички анализи. Наднормените 
стойности по месеци са както следва: през м.януари – 25 бр.; февруари – 21 бр.; март – 
10 бр.; април – 2 бр.; май – 1 бр.; ноември - 15 бр. и декември - 10 бр.  

При анализ на резултати за 2017 год. е видно, че наднормените стойности за 
ФПЧ10 са през зимните месеци, като през месеците - януари, февруари, ноември и 
декември имаме месечна концентрация над 50 µg/m3.

Високи стойности през месеците януари и декември увеличават, както 
средногодишна концентрация на ФПЧ10, така и допустимият брой превишения за една 
календарна година. Натрупаните данни за периода 2009-2017 г. дават възможност да се 
прецени, че резултатите са сравними и варират около очакваните стойности. 

Средногодишната стойност за АИС „Смолян“ за 2017 г. е 39,42 µg/m3, при норма 
40 µg/m3.

По-долу на графиката са показани средните месечни стойности на замърсител 
ФПЧ10 за АИС - Смолян за периода 2012-2017г. 

Максималните стойности на КФС „Рожен” през зимата се отчитат с 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 год. През 2016 г. е приета 
актуализацията на Програма за намаляване замърсяването с финни прахови 
частици(ФПЧ10) и План за действие 2015-2016 г. с Решение № 183 / 12.05.2016 г. от 
заседание на Общинския съвет – Смолян.  

Източници на емисии на територията на РИОСВ-Смолян 

През 2017 год. са проверени 43 източници на емисии по НАРЕДБА № 1 от 
27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), 
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изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, 
като 28 от тях са с планови проверки и 15 извънредни. По утвърден годишен график за 
контролно емисионно измерване е предвидено измерване на 4 обекта - Котелна 
инсталация в гр. Златоград към „Белотекс-95“ АД гр. Златоград; Завод са ски в гр. 
Чепеларе към „Амер Спортс България“ ЕООД гр. Чепеларе; Котелна инсталация на 
МПП „Родопея“ в гр. Смолян към „Родопея Белев“ ЕООД гр. Смолян.  и   
Асфалтосмесител „Добросте“ в гр. Девин към „Родопа трейс“ ЕАД гр. Смолян.  На 
последния обект не е извършено замерване, тъй като на същия е извършена 
реконструкция и модернизация, която не е приета с ДПК. Извършено е измерване на 
останалите 3 обекта в 6 пробоотборни точки от РЛ-Стара Загора. Съгласно 
представените протоколи са отчетени превишения на НДЕ по показатели  „Въглероден 
оксид(СО)“ на Котелна инсталация в гр. Златоград, експлоатирана от „Белотекс-95“ АД 
гр. Златоград, за което е извършена корекция на действаща текуща санкция.

През 2017 год. проверките по Наредба №16/1999 год. за съхранение, товарене 
или разтоварване на бензини са 63. На всички бензиностанции е въведен ЕТАП-ІІ на 
УБП, чието въвеждане е със срок 31.12.2016 год. При проверките не са констатирани 
нарушения.

Извършени са проверки на 8 бр. обекти по Наредба №7/2003 год. за норми за 
допустими емисии на ЛОС, изпускани в околната среда. Проверени са 6 от 25-те обекта, 
включени в регистъра по чл. 30 л от ЗЧАВ.  Не са констатирани нарушения, съответно 
не са съставяни актове и не са налагани санкции. 

На територията на инспекцията има 345 инсталации с над 3 кг фреон и/или с над 5 
t/CO2 e.q. През 2017г. са проверени инсталации в 29 обекта. При проверките не са 
констатирани нарушения и няма съставени актове. 

3. Оценка за качеството на атмосферния въздух  на територията на РИОСВ – 
Смолян: 

През 2017 г. за гр. Смолян, стойността на ФПЧ10 измерено от АИС-Смолян, 
средногодишната стойност е 39,42 μg/m3 при норма 40 μg/m3. Основен замърсител по 
показател ФПЧ10 е битовото отопление, интензивния транспорт и неподдържаната 
пътна и прилежаща инфраструктура. 

Поради необходимостта от окончателно валидиране на данните преди докладване 
в Европейската агенция по околна среда са възможни минимални промени в 
публикуваните данни. Окончателните данни се публикуват в Националния доклад за 
състоянието и опазването на околната среда, изготвян от ИАОС. 

II.2. ВОДИ 

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

Контролната дейност по компонент „Води“ включва контрол върху състоянието 
на водите и водните обекти по поречия на реките на територията на РИОСВ-Смолян, 
като същата обхваща общини, разположени в две Басейнови дирекции: „Източно 
Беломорски район“(общини Смолян, Ардино, Баните, Борино, Девин, Златоград, Лъки, 
Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе) и „Западно Беломорски район“(общини Доспат и 
Сатовча).  

Проверките за контрол по опазване и използване на водите и водните обекти 
касаят: 
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-Провеждане на емисионен контрол на обекти, заустващи в повърхностни водни 
обекти в съответствие с издадени Разрешителни за заустване на отпадъчни води по чл. 
46 ал.1 т. 3 от Закона за водите (обн. ДВ, бр. 67 /1999 год. и последващи изменения и 
допълнения) и Комплексни разрешителни по Закона за опазване на околната среда 
(обн. ДВ, бр. 91 /2002 год. и последващи изменения и допълнения), Заповед № РД-
733/15.12.2016 год. на Министъра на ОСВ за утвърден списък на емитерите; 

-Контрол изпълнение на условия в издадените разрешителни за ползване на водни 
обекти с цел заустване на отпадъчни води и контрол на основните емитери, формиращи 
отпадъчни води и заустващи в повърхностни водоприемници; 

-Локални пречиствателни съоръжения за промишлени отпадъчни води; 
-Състояние и правилна експлоатация на пречиствателни станции за отпадъчни 

води от населени места; 
-Канализационни системи на населените места; 
-Извършване на проверки и изготвяне на отговори във връзка с постъпили 

сигнали и жалби за замърсяване на водни обекти; 
-Контрол при аварийни ситуации и залпови изпускания във водни обекти; 
-Изготвяне на санкции при констатирани замърсявания и нарушения на 

нормативната уредба за опазване на водите - прилагане разпоредбите на чл.69 от 
Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91 от 2002 год.) и Наредбата за реда 
за определяне и налагане на санкции при увреждане и/или замърсяване на околната 
среда над допустимите норми (обн. ДВ бр.69 /2003год.); 

-Съставяне на актове за установени административни нарушения по Закона за 
водите и Закона за опазване на околната среда; 

-Проверка по изпълнението на дадени предписания; 
-Проверка по изпълнението на решенията по ОВОС; 
-Изготвяне на доклади за извършени комплексни проверки на обекти, включени в 

плана за контролната дейност на РИОСВ. 
През 2017 г. оперативният контрол е съсредоточен върху опазването на 

повърхностните води от замърсяване по поречията на реките Арда,  Марица и Места. 
Извършвани са проверки за изпълнение на изискванията, поставени в 

разрешителните за заустване и по условията на издадени Комплексни разрешителни, в 
това число, спазване на индивидуалните емисионни ограничения и изпълнение на 
плана за собствен мониторинг на отпадъчните води. 

От извършените проверки на действащите пречиствателни станции и съоръжения 
за отпадъчни води към фирмите и предприятията се установи, че същите се поддържат 
в сравнително добро състояние. Затрудненията и проблемите при експлоатацията на 
съоръженията са предимно по финансови и организационни причини, предизвикани от 
нередовната работа на основните производства. В отделни случаи не се извършват 
своевременно необходимите ремонти и подмяна на амортизирани машини и 
съоръжения. 

От извършените проверки на малки предприятия е установено, че някои от тях 
работят неритмично и пречиствателните съоръжения не се поддържат в необходимия 
нормален работен режим. 

За констатираните нередности са давани своевременно предписания и са 
извършвани проверки за тяхното изпълнение. За установените нарушения са съставяни 
актове и са налагани имуществени санкции и глоби. 

II.2. 2. Опазване на повърхностните води 
II.2. 2.1.Характеристика и мониторинг на повърхностните води 
II.2. 2.1.1.Типове повърхностни води 
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В Източнобеломорски и Западнобеломорски райони са идентифицирани две 
категории повърхностни води – “река” и “езеро”. Към категория „река” се отнасят 
речните водни тела и язовирите, образувани чрез преграждане на река, която над 
язовира формира самостоятелно водно тяло. Към категория „езеро” се отнасят 
естествените езера и язовирите (водоемите), които са изкуствено създадени извън 
съществуващ водосбор на река (изкуствени водни тела – ИВТ) или са разположени в 
началото на реките и над тях не е обособено самостоятелно речно водно тяло.   

Актуалната типология на повърхностните води в България е разработена през 
2009 година. За Източнобеломорски район тя е въведена с първия ПУРБ (2010-2015) и 
нормативно утвърдена с публикуването на Наредба Н-4 от 12.09.2012 г. за 
характеризиране на повърхностните води. 

На територията на РИОСВ-Смолян са идентифицирани 3 типа води от категория 
„Река” /Таблица №1-1/: 

Таблица №1-1  Типология категория “РЕКА” на територията на РИОСВ-Смолян 
А)В обхвата на БД „ИБР“ 

№ 
 Тип 
B  ВG

Име на типа Водосбор

R3
Планински 
реки

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

Бабинска, 
- Река Манастирска и река Джурковска  до Белишка, 
- Река Чепеларска от р. Забърдовска до вливане на р. Юговска и 

р.Орешица, 
- Река Чукуркьойска и Забърдовска; 

R14
Пресъхващи 
реки 

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

* водосбора на реките е на границата на Пловдивска и Смолянска област 

А)В обхвата на БД „ЗБР“ 
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№ 
 Тип 

  ВG

Име на типа Водосбор

R3
Планински 
реки

-    Река Сатовчанска Бистрица от кота 1245 м.  до вливане на десния й 
приток р. Дяволски дол; 
-     Река Сатовчанска Бистрица от изворите до кота 1245 м.; 
-    Хисарско ( Асаново) дере с десния си приток от изворите до кота 
1205 м.; 
-  Река Доспат от язовир Доспат до българо-гръцката граница 
-    Река Владово дере от изворите до кота 1090 м.; 
-    Река Осинска от изворите до вливане в р. Доспат; 
-    Река Сърнена (Караджа дере) с притоците от кота 1230 м. до вливане 
в р. Доспат; 
-   Река Сърнена (Караджа дере) с притоците от изворите до кота 1230 
м.; 
-    Река Черешковица от изворите до кота 1240 м.; 
-    Река Жижовска от изворите до вливане в р. Доспат. 

R5 Полупланинск
и реки 

- Река Сатовчанска Бистрица от вливане на р. Дяволски дол до вливане 
в р. Места; 
-    Река Дъбнишка от изворите до кота 1090 м..

В рамките на посочените типове реки са определени 47 водни тела. Всяко водно 
тяло е речен участък с еднакво екологично и химично състояние, който има важна роля 
при управлението на водите. В Плана за управление на речните басейни на 
Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) за 2016-2021г., приет с Решение 
№1106/29.12.2016г. на Министерски съвет са подготвени конкретни програми от мерки, 
чрез реализацията на които трябва да се постигне добро състояние на водите. 

Карта №1-1  Типология категория “РЕКА” на територията на РИОСВ-
Смолян,в обхвата на БД „ИБР“ 
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На територията на обл. Смолян са определени 2 типа езера (язовири). Всяко езеро 
(язовир) с площ > 500 ха се определя като самостоятелно водно тяло. В Смолянска 
област са определени 6 самостоятелни водни тела, като две от тях са с малка 
площ(опашки на язовири), посочени в Таблица №1-2: 

Таблица № 1-2.  Типове  категория “ЕЗЕРА” на територията на РИОСВ-Смолян 

№ ТИПОВЕ Язовири 
Брой 
ВТ 

На територията на БД “ИБР“ 
1 L13 Средни и малки полупланински 

язовири 
яз. „Въча“, яз.“Цанков камък“, яз. 
Бенковски(опашка на язовира)  3

2 L3 Малки торфени и свлачищни езера, 
Планински язовири Смолянски езера 1

3 L11Големи, дълбоки язовири яз. „Кърджали“(опашка на язовира) 1
На територията на БД “ЗБР“ 

4 L11Големи, дълбоки язовири яз.“Доспат“ 1

ВСИЧКО 6

Карта на водните тела от категория “ЕЗЕРА” на територията на РИОСВ-Смолян, в обхвата на БД 
„ИБР“ 

II.2. 2.1.2.Програми за мониторинг на повърхностни води 
Контролен мониторинг 
При проектиране на мрежата за контролен мониторинг на повърхностни води на 

територията на ИБР са избрани представителни мониторингови пунктове за съответните 
речни басейни и типовете водни тела. Общият брой на пунктовете за контролен 
мониторинг на територията на Смолянска област през 2017 г. е три пункта на реки. Във 
връзка с определяне на екологичното и химично състояние на повърхностните водни 
тела в тези пунктове се извършва мониторинг на биологични и физико-химични 
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елементи, като еднократно в периода, а в ПУРБ е предвидено да се извърши и 
мониторинг на хидроморфологични елементи за качество. 

● р. Арда- с. Могилица 
● р. Арда – преди гр. Рудозем 
● р. Арда при с. Вехтино 
Честотата на контролния мониторинг е съобразена с минималната честота, която 

се препоръчва в Приложение V на РДВ за отделните показатели: 
 Биологични елементи 
- фитобентос в реки – 1 път на 3 години 
- макрофити в реки и езера/ язовири- 1 път на 3 години 
- макрозообентос в реки – 1 път годишно 
- риби в реки и езера/ язовири- 1 път на 3 години 
- фитопланктон/хлорофил А в язовири (заедно с прозрачност, разтворен кислород, 

активна реакция/рН и електропроводимост) – 2-4 пъти годишно, като мониторингът се 
извършва 2-6 пъти в периода на ПУРБ. 

Физико-химични елементи 
- основни показатели – 4 пъти годишно 
- специфични замърсители – 4 пъти годишно 
- приоритетни вещества – 12 пъти годишно 
● Хидроморфологични елементи - 1 път на 6 години в пунктовете, докладвани 

пред ЕК. 

Карта Мрежа за контролен мониторинг на повърхностни води на територията на РИОСВ-Смолян, в 
обхвата на БД „ИБР“ (чл.8 на РДВ) 

Оперативен мониторинг 
При подготовката на програмата за оперативен мониторинг на повърхностните 

води в ИБР е използвана информация за състоянието на определените водни тела и се 
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прилагат критериите, посочени в т.1.3.2. на Анекс V на РДВ.  
Пунктове за оперативен мониторинг се поставят в онези водни тела, които са в 

лошо състояние и съществува риск да не постигнат добро състояние. На територията на 
РИОСВ- Смолян през 2017г. са определени 19 пункта за оперативен мониторинг – 17 
на реки и 2 на язовири (Програма за мониторинг на водите по Заповед №РД-
229/05.04.2017г. на Министъра на околната среда и водите). В тези пунктове се 
извършва мониторинг по биологични и физико-химични елементи за качество. 

● р. Въча, кв.Настан, гр.Девин; 
● р. Девинска устие, преди заустване в яз.Цанков камък; 
● р.Лясковска-устие, мост при с.Михалково; 
● р. Чепеларска  след гр. Чепеларе;  
● р. Черна след ГПСОВ гр. Смолян; 
● р. Арда с.Средногорци; 
● р. Елховска- устие; 
● р. Чепинска гр.Рудозем, кв.Мейково; 
● р. Маданска – гр.Мадан, кв. Батанци; 
● р.Големи дол, пред игр.Мадан; 
● р. Маданска след гр. Мадан, устие; 
● р. Бял извор след с. Бял извор (след вливане на р. Уваджик); 
● р. Малка Арда при с.Баните; 
● р. Давидковска устие, мост за с.Любино; 
● р. Върбица –преди гр. Златоград; 
● р. Ерма –преди хвостохранилище ”Ерма река”; 
● р.Гидюрска-устие; 
● яз. Цанков камък- стена; 
● Смолянски езера (Тревисто езеро); 
При подбора на показатели за оперативен мониторинг се използват биологичните 

елементи, индикативни за степента на антропогенно въздействие върху качеството на 
водите - макроозообентос в реки и фитопланктон в стоящи води. С оглед оперативното 
установяване на промените във фитопланктонните съобщества се използва показателят 
в съчетание с други индикативни физико-химични показатели – прозрачност (SD), 
разтворен кислород, температура и електропроводимост. 

Предвижда се мониторинг на всички физико-химични показатели, превишаващи 
стандартите за качество на околната среда (за приоритетни вещества) или приетите 
норми за добро екологично състояние на физико-химичите елементи. Предвижда се и 
мониторинг на други физико-химични показатели, които са свързани с тези, по които 
се наблюдават отклонения. 

Честотата на оперативния мониторинг е съобразена с минималната честота, която 
се препоръчва в Приложение V на РДВ за отделните показатели: 

 Биологични елементи 
- макрозообентос в реки – 1 път годишно 
- фитопланктон/хлорофил А в язовири (заедно с прозрачност, разтворен кислород, 

активна реакция/рН и електропроводимост) – 2-4 пъти годишно, като мониторингът се 
извършва 2-6 пъти в периода на ПУРБ. 

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

Карта Мрежа за Оперативен мониторинг на повърхностни води  на територията на РИОСВ-Смолян, в 
обхвата на БД „ИБР“ (чл.8 на РДВ) 
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II.2. 2.1.3.Показатели за мониторинг на повърхностните води 
Биологични елементи за качество 
Хидробиологичният мониторинг се извършва за макробезгръбначни в реки по 

Ирландски Биотичен Индекс. Периодично в определени пунктове (през 3 г.) се 
извършва наблюдение и на останалите биологични елементи съгласно изискванията на 
РДВ – фитопланктон (язовири), фитобентос, макрофити и риби. Мониторингът и 
оценката на състоянието на биологичните елементи в реки се извършват по Наредба № 
Н-4/14.09.2012г. за характеризиране на повърхностните води. 

От провеждания мониторинг за 2017г. на биологичните елементи за качество са 
налични данни за дънни безгръбначни и фитобентос.  

● Физико-химични елементи за качество 
Мониторингът се извършва по основни физико-химични показатели, специфични 

замърсители и приоритетни вещества, свързани със замърсяване на повърхностните води с 
органични вещества, метали и металоиди. Анализът на планираните показатели се 
извършва от Регионална лаборатория- Смолян към ИАОС. 

За всеки отделен мониторингов пункт има определена схема за пробонабиране и 
анализиране по следните групи показатели: 

Основни физико-химични показатели
- І група – активна реакция /рН/, температура, неразтворени вещества, 

електропроводимост, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, ХПК, азот 
амониев, азот нитратен, азот нитритен, фосфати. 

- ІІ група – азот общ, фосфор общ, калциево-карбонатна твърдост, общ органичен 
въглерод. 

Специфични вещества 
- І група – Органични вещества – феноли, нефтопродукти. 
- ІІ група - Метали и металоиди – желязо, манган, цинк, мед, арсен, хром – 

тривалентен, хром – шествалентен, алуминий. 
- ІІI група – Други вещества – СПАВ анионактивни, цианиди. 
Приоритетни вещества
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II.2.2.2.Определяне на химично и екологично състояние на повърхностните 
водни тела 

II.2.2.2.1. Химично състояние 
При определяне на химичното състояние на повърхностните водни тела са 

приложени изискванията на Директива 2013/39 ЕС, транспонирана в Наредба за стандарти 
за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители от 
2010г. 

Химичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в два класа – добро 
и лошо, които се изобразяват съответно със син и червен цвят. За извършване на 
достоверна оценка е необходимо минималната честотата на анализ да бъде 12 пъти в 
годината (1 път месечно). Тези водни тела, които отговарят на средногодишните 
стойности на стандартите за качество на околната среда (СГС-СКОС) са в добро 
състояние, а за водните тела, в които се констатира превишаване на СГС-СКОС е 
определено лошо състояние. Във водните тела, в които не се извършва мониторинг на 
приоритетни вещества поради липсата на идентифициран натиск, химичното състояние е 
определено като «неизвестно». 

 През 2017г. в 13 повърхностни водни тела в област Смолян са извършени анализи 
за наличие на приоритетни вещества. В две водни тела „Река Маданска” и „Извор на р. 
Върбица до гр.Златоград” се констатира превишаване на СКОС по показателите кадмий, 
олово и никел, което определя и лошото химично състояние на тези тела. 

Таблица: Брой повърхностни водни тела по химично състояние през 2017г. 

ВТ Арда  Марица Места Общо 

Химично  
състояние 

Добро 7 5 8 20

Лошо 2 0 1 3

Неизвестно 13 11 3 27
общо ВТ 22 16 12 50

II.2. 2.2.2.Екологично състояние 
Оценката на екологичното състояние/ потенциал на повърхностните водни тела се 

извършва по класификационна система за биологични и физико-химични елементи за 
качество, и стандарти за качество на околната среда за химични елементи и 
специфични замърсители, включени в Наредба № Н-4 от 14.09.2012г. за 
характеризиране на повърхностните води. 

Екологичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в пет класа: 
отлично, добро, умерено, лошо и много лошо, които се изобразяват с показаните в 
таблицата цветове. 

В Таблицата по-долу са дадени резултатите от оценката на екологичното 
състояние/ потенциал на повърхностните водни тела на територията на РИОСВ- 
Смолян по речни басейни. Анализът на резултатите показва, че през 2017г. водните 
тела в добро екологично състояние са 13, в умерено – 24 и в лошо състояние 1 водно 
тяло. При сравняване на резултатите с тези през 2016г. не се наблюдава подобряване на 

Екологично състояние 

отлично добро умерено лошо много лошо 
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екологичното състояние/потенциал (през 2016г. 15 водни тела са в добро екологично 
състояние, 20 в умерено и 1 водно тяло в лошо екологично състояние/потенциал). 
Основните физико-химични показатели, по които се наблюдават отклонения са 
свързани с органично замърсяване - оротофосфати, общ фосфор, амониев азот, 
нитритен азот, нитратен азот, общ азот и БПК, причина за които са непречистени 
отпадъчни води от населени места, заустване на непречистени руднични води и 
промишлени отпадъчни води. 

При оценката на екологичен потенциал в силномодифицирани водни тела 
(язовири, коригирани реки) се използва класификационната система за еклогично 
състояние, която е разработена за естествени водни тела. Необходимо е тя да бъде 
адаптирана като се въведе т.нар. „подход на смекчаващи мерки”, прилаган в ЕС. При 
него като основен критерий се приема стопанското използване на водните тела и 
състоянието на елементите за качество, което може да се постигне без да се допуска 
негативно въздействие върху стопанската дейност. Това състояние се приема за Добър 
екологичен потенциал (ДЕП) като се предвиждат „смекчаващи мерки”, които могат да 
го подобрят, без да попречат на стопанското ползване. Новият подход за определяне на 
ДЕП ще бъде въведен при оценките за силномодифицираните водни тела в периода на 
втория ПУРБ (2017-2021 г.). 

Таблица за Брой водни тела разпределени по екологично състояние/потенциал  през 2016г. на 

територията на РИОСВ-Смолян 

Общо ВТ Марица Арда Места Общо 

Е
к

о
л

о
ги

ч
н

о
 

съ
ст

о
я

н
и

е/
 

п
о

те
н

ц
и

а
л

Отлично 2 0 0 2

Добро 7 4 6 17

Умерено 6 18 5 29

Лошо 1 0 1 2

Много лошо 0 0 0 0

Неизвестно 0 0 0 0

ВТ 16 22 12 50

Таблица за състояние на водните тела на територията на РИОСВ-Смолян 

№ Код Водно тяло 
СМ/ 
ИВТ 

Екологично състояние/потенциал 
Химично 
състояние Биологични 

елементи 
ФХ елементи 

Екологично 
състояние/ 
потенциал 

Обхват на БД „ИБР“ 

1 BG3MA500R106 Река Сушица Отлично Отлично Неизвестно 

2 BG3MA500R107 Река Белишка Добро Добро Неизвестно 

3 BG3MA500R108

Река 
Манастирска 
и река 
Джурковска  
до Белишка 

Умерено Умерено Неизвестно 

4 BG3MA500R109

Река 
Крушовска за 
доп. ПБВ на 
гр. Лъки 

Добро Добро Добро 
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5 BG3MA500R216

Река 
Чепеларска от 
р. 
Забърдовска 
до вливане на 
р. Юговска и 
р.Орешица 

Добро Добро Добро Добро 

6 BG3MA500R114

Река 
Чукуркьойска 
и Забърдовска 

Добро Добро Неизвестно 

7 BG3MA500R115

Река 
Чепеларска от 
град Чепеларе 
до вливане на 
река 
Забърдовска 

Лошо 

Умерено 
БПК, NH4, NO3, 
NO2, Nобщ, PO4, 

Pобщ

Лошо Неизвестно 

8 BG3MA500R116

Река 
Чепеларска от 
извори до 
град Чепеларе 
заедно с ляв 
приток 
Ситковска 

Отлично Отлично Неизвестно 

9 BG3MA500R127

Река 
Тъмръшка  до 
село 
Храбрино и 
притоци- р. 
Дормушевска 
и Пепелаша 

Добро Добро Добро Добро 

10 BG3MA600L133 Язовир Въча СМ 
Добро 

Умерено 
NH4

Умерено Добро 

11 BG3MA600R131

Река Въча от 
язовир 
Кричим до 
гр.Кричим 

Умерено Умерено Неизвестно 

12 BG3MA600L134
Язовир 
Цанков камък СМ 

Добро 
Умерено 

NH4
Умерено Неизвестно 

13 BG3MA600R135
Pека 
Лесковска  

Умерено 
Умерено

NO3, Nобщ, PO4, 
Pобщ

Умерено Неизвестно 

14 BG3MA600R136

Река Девинска 
от язовир 
Тошков чарк 
до устие и 
притоци: ляв- 
Бабинска 

Умерено 
Умерено 

БПК, Nобщ, PO4, 
Pобщ

Умерено Неизвестно 

15 BG3MA600R141

Река 
Широколъшка 
с всички 
нейни 
притоци 

Добро Добро Добро Добро 

16 BG3MA600R142

Река Въча  и 
притоци от 
извори до вл. 
на 
Широколъшка 

Добро Добро Добро Неизвестно 

17 BG3AR900R042
Река 
Елховска- 

Умерено Добро Умерено Добро 
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ПБВ 

18 BG3AR900R043

Река 
Сивинска- 
ПБВ 

Умерено Добро Умерено Добро 

19 BG3AR900R044

Река Елезово 
с.Кошница- 
ПБВ 

Добро Добро Неизвестно 

20 BG3AR900R045

Река Арда от 
р.Сивинска до 
гр.Рудозем 

Умерено 
Умерено

NO3, Nобщ, PO4, 
Pобщ

Умерено Добро 

21 BG3AR900R046

Река Арда от 
извори до 
вливане на 
р.Сивинска 

Добро 
Умерено 

Nобщ
Умерено Неизвестно 

22 BG3AR900R035

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

Умерено 
Умерено 

Nобщ
Умерено Добро 

23 BG3AR900R034
Река 
Маданска 

Умерено 
Умерено 

NО3, NO2, PO4, Mn, 
Zn

Умерено 
Лошо 
Pb, Cd

24 BG3AR800R033

Извор на 
Черна река до 
гр.Смолян 

Умерено Умерено Неизвестно 

25 BG3AR800R031

Река Бяла и 
нейните 
притоци- ПБВ 

Умерено 
Умерено 

Nобщ
Умерено Неизвестно 

26 BG3AR800R030

Черна река от 
гр.Смолян до 
устие 

Умерено 
Умерено 

NO2, NO3,
Nобщ, PO4, Pобщ

Умерено Добро 

27 BG3AR800L041
Смолянски 
езера 

Добро 
Умерено 

БПК, Nобщ
Умерено Неизвестно 

28 BG3AR700R029
Малка Арда - 
ПБВ 

Добро 
Умерено 

PO4, Pобщ
Умерено Неизвестно 

29 BG3AR700R039

Река Арда от 
вливане на 
р.Черна до 
яз.Кърджали 
и р. Ардинска 

Умерено 
Умерено 

NO3, PO4, Pобщ,     
Nобщ

Умерено Добро 

30 BG3AR700R040
Река Уваджик 
и р.Бял извор 

Умерено 
Умерено 

NO3, NO2, Nобщ, 
PO4, Pобщ

Умерено Неизвестно 

31 BG3AR700R038

Река 
Давидковска 
след вливане 
на Глогинско 
дере СМ 

Умерено Добро Умерено Неизвестно 

32 BG3AR700R037

Река 
Давидковска 
до Глогинско 
дере- ПБВ 

Умерено 
Умерено

БПК, Nобщ, PO4, 
Pобщ

Умерено Неизвестно 

33 BG3AR600R026

Извор на река 
Боровица до 
яз. Боровица  

Умерено Умерено Неизвестно 

34 BG3AR400R017

Извор на р. 
Върбица до 
гр.Златоград 

Умерено 
Умерено 

Електропроводимост, 
цианиди, Mn, Cu, Zn

Умерено 
Лошо 

Pb, Cd, Ni

35 BG3AR400R016
Река 
Неделинска 

Добро Добро Неизвестно 
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(Узундере) - 
ляв приток на 
р. Върбица 

36 BG3AR400R074

Река Върбица 
и притоците 
от гр. 
Златоград до 
устие 

Добро Добро Добро Добро 

37 BG3AR400R018
Река 
Аламовска СМ 

Добро Добро Неизвестно 

38 BG3AR400L015
Язовир 
Бенковски  СМ 

добро 
Умерено 

Робщ 
Умерено Неизвестно 

Обхват на БД „ЗБР“ 

39 BG4ME200R1114

р. 
Сатовчанска 
Бистрица от 
кота 1245 м.  
до вливане на 
десния й 
приток р. 
Дяволски дол 

Добро 
умерено състояние 

Умерено

няма данни 
от 

мониторинг 
за 2017г. 

40 BG4ME200R11140

р. 
Сатовчанска 
Бистрица от 
изворите до 
кота 1245 м. 

няма данни 
от 

мониторинг 
за 2017г. 

Добро Добро Добро

50 BG4ME200R11141

Хисарско ( 
Асаново) дере 
с десния си 
приток от 
изворите до 
кота 1205 м. 

няма данни 
от 

мониторинг 
за 2017г. 

Добро Добро Добро

51 BG4ME200R115

р. 
Сатовчанска 
Бистрица от 
вливане на р. 
Дяволски дол 
до вливане в 
р. Места 

Добро 
умерено състояние 

умерено 
състояние 

няма данни 
от 

мониторинг 
за 2017г. 

53 BG4DO135R1118

р. Доспат от 
язовир Доспат 
до българо-
гръцката 
граница 

Добро 
умерено състояние 

умерено 
състояние Добро

54 BG4DO135R11180

р. Владово 
дере от 
изворите до 
кота 1090 м. 

няма данни 
от 

мониторинг 
за 2017г. 

Добро Добро Добро 

55 BG4DO135R121

р. Осинска от 
изворите до 
вливане в р. 
Доспат 

няма данни 
от 

мониторинг 
за 2017г. 

Добро Добро Добро 

56 BG4DO600R1120

р. Сърнена 
(Караджа 
дере) с 
притоците от 
кота 1230 м. 
до вливане в 

няма данни 
от 

мониторинг 
за 2017г. 

Добро 
умерено 

състояние Добро
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р. Доспат 

57 BG4DO600R11200

р. Сърнена 
(Караджа 
дере) с 
притоците от 
изворите до 
кота 1230 м. 

няма данни 
от 

мониторинг 
за 2016г. 

Добро Добро Добро 

58 BG4DO600R11201

р. 
Черешковица 
от изворите 
до кота 1240 
м. 

няма данни 
от 

мониторинг 
за 2017г. 

Добро Добро Добро 

59 BG4DO600R122

р. Жижовска 
от изворите 
до вливане в 
р. Доспат 

няма данни 
от 

мониторинг 
за 2017г. 

умерено състояние 
умерено 

състояние 

няма данни 
от 

мониторинг 
за 2017г. 

60
BG4DO900L117

яз. „Доспат“ 

лош 
потенциал 

умерен потенциал 
лош 

потенциал 

Непостигащо 
добро 

химично 
състояние 

Участъци с лошо състояние на водните тела: 
-Басейн на р.Марица: 
1.Река Чепеларска от гр.Чепеларе до вливане на р. Забърдовска – лошото 

екологично състояние се дължи на заустване на  непречистени битови отпадъчни води 
от гр.Чепеларе и други населени места в река Чепеларска. В пункт „Река Чепеларска 
след гр.Чепеларска” през 2017г. се установява превишаване на стандартите за качество 
по показателите: БПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, азот общ, 
ортофосфати и фосфор общ.  

-Басейн на р.Арда: 
1.Река Маданска – лошото химично и умереното екологично състояние се дължи 

на заустване на руднични и битови отпадъчни води от малки населени места по 
поречието на реката. При извършваните анализи за химично състояние (приоритетни 
вещества) се констатират отклонения от стандартите за качество на околната среда по 
показателите олово, кадмий и никел, което определя и лошото химично състояние на 
водното тяло. Показателите, по които се установява превишаване на стардатрите за 
качество за добро екологично състояние са дънна макробезгръбначна фауна, азот 
нитратен, азот нитритен, фосфати, манган и цинк. В пункта на река Маданска - 
гр.Мадан кв. Батанци за 2017г. е изчислена средногодишна стойност по показател 
манган 208,7 µg/l при СКОС 50 µg/l, цинк 3292 µg/l при СКОС 100 µg/l, кадмий 23,7 
µg/l при СКОС 0,25 µg/l, олово 45,8 µg/l при СКОС 1,2 µg/l. Основни емитери за 
водното тяло е рудник „Крушев дол” на „Горубсо Мадан” АД, чиято производствена 
дейност е добив и обогатяване на метални руди.  

2.Извор на р.Върбица до гр.Златоград – този участък е в лошо химично и 
умерено екологично състояние, като основни емитери са Ермореченска обогатителна 
фабрика и хвостохранилище „Ерма река”, стопанисвани от „Горубсо-Златоград” 
гр.Златоград, както и изтичане на руднични води от рудник „Южна Петровица” и други 
изоставени рудници в района. В пунктовета на р.Ерма преди ХХ„Ерма река” и 
р.Върбица преди гр.Златоград се констатира превишаване на стандартите за качество за 
добро състояние по макрозообентос, електропроводимост, манган, мед, цинк, кадмий, 
олово, никел и цианиди- свободни. Средногодишните стойности за 2017г. в пункта на 
р.Върбица преди гр.Златоград по показатели са:  за манган 410 µg/l при СКОС 50 µg/l, 
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цинк 463 µg/l при СКОС 100 µg/l, кадмий 2,45µg/l при СКОС 0,25 µg/l, олово 1,36 µg/l 
при СКОС 1,2 µg/l. През 2017г. в БДИБР са постъпили няколко сигнала за инцидентно 
изтичане на води от хвостохранилище „Ерма река” и опасност от замърсяване на 
повърхностни и подземни води във водосбора на р.Върбица. При проведените 
пробонабирания от р.Ерма и р.Върбица са установени завишени стойности над 
стандартите за качество на околната среда по показателите: манган, желязо, цинк, 
кадмий и цианиди свободни.

II.2. 2.3. Състояние на питейните води  
II.2. 2.3.1. Подход при оценката на повърхностните питейни водни тела 
Оценката на състоянието на повърхностните питейни водни тела е извършена в 

зависимост от категорията на водоизточниците в тях. Категорията на водоизточниците се 
определя на базата на резултатите от извършвания мониторинг и нормите в Приложение 
1 на Наредба № 12 от 2002 г. за оценка на качеството на повърхностните води за 
питейно-битови цели. Съгласно тази наредба водоизточниците се класифицират в три 
категории в зависимост от качеството на водите – А1,А2,А3, като А1 е за най-доброто 
качество. 

Във втория ПУРБ на ИБР за повърхностните питейни водни тела са приложени 
критерии за групиране с цел оптимизиране на мониторинга и достоверно използване на 
резултатите при оценката на състоянието.  В резултат на този процес са обособени 2 
групи водни тела: 

ВТ, които се наблюдават самостоятелно (резултатите от мониторинга не 
могат да бъдат прехвърляни към други водни тела). Те са избрани по следните 
критерии:  

- има установени точкови източници на натиск;  
- разположени са в непосредствена близост до значими източници на дифузен 

натиск;  
- представляват водохранилища (питейни язовири);  
- водоснабдяват големи населени места (>30000 жители);  
- принадлежат към равнинни типове реки, тип R14 Суб-средиземноморски 

(пресъхващи) реки или дебитът на ПБВ силно варира през годишните сезони и се 
наблюдават случаи на пресъхване; 

- попадат в категория А3 или излизат извън категориите на Наредба 12. 
ВТ, които се обособяват в групи, в рамките на които се избират 

представителни водни тела, провежда се мониторинг на ротационен принцип в 
периода на ПУРБ и резултатите се използват за оценка на състоянието на всички 
тела от групата. При определяне на групите са използвани следните критерии: 

- обща типология; 
- речни басейни / подбасейни; 
- наличие и характер на дифузен натиск (селско и горско стопанство, въздушни 

емисии).  
II.2. 2.3.2 Резултати от определяне на състоянието на повърхностните водни 

тела 
На територията на Смолянска област се намират 24 водохващания за питейно-

битово водоснабдяване от повърхностни води, разположени в 9 питейни водни тела.  

Водохващания за питейно-битово водоснабдяване на територията на РИОСВ-
Смолян, в обхвата на БД „ИБР“ 



26

В Таблица по-долу са представени резултатите от определяне категорията на 
водоизточниците и състоянието на повърхностните питейни водни тела по данни от 
мониторинга проведен през 2016г. Състоянието на 9 питейни водни тела (24 
водоизточника) се определят като добро (категория А1 и А2). 

Таблица за състояние на повърхностните питейни водни тела на територията 
на РИОСВ-Смолян, в обхвата на БД „ИБР“ 

№ 
Код на водното 

тяло 
Име на водното 

тяло 
Водоизточник 

Категория 
водоизточник 

Състояние 
водно 
тяло 

1 BG3MA600R142

Река Въча  и притоци 
от извори до вливане 
на река 
Широколъшка 

1 Река Хаджиларска A2

A22
Река Добролайски 
соват 

A2

3 Река Голяма  A1

2 BG3MA600R141
Река Широколъшка с 
всички нейни 
притоци 

4
Река Азмачовско 
дере 

A2

А2 

5 Река Туралско дере A2

6
Река Стикълско дере 
№1 

A2

7 Река Солитско дере A2

8
Река Козуяташко 
дере 

A1

9
Река Стикълско дере 
№2 

A2

10 Река  Зорлийско дере A2
11 Река Мечо селище А2 

3 BG3MA500R109
Река Крушовска за 
доп. ПБВ на гр. Лъки 

12 Река Крушовска A1 А1 

4 BG3MA600L133 Язовир Въча 13 Язовир Въча А2 А2 

5 BG3AR900R042 Река Елховска- ПБВ 

14 Река Искрец A2

А2 15
Река Голяма, 
с.Корита 

A1

16 Река Елховска A1

6 BG3AR900R043 Река Сивинска- ПБВ 
17

Река Конска - ляв 
ръкав 

А2 
А2 

18 Река Конска - десен А2 
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ръкав 

19
Река Катранска 
рампа 

А2 

7 BG3AR900R044
Река Елезово 
с.Кошница - ПБВ 

20
Река Калето 
(Елезово) 

А2 А2 

8 BG3AR700R029 Малка Арда - ПБВ 
21 Река Сантеново A2

А2 
22 Река  Долчине A1

9 BG3AR700R037
Река Давидковска до 
Глогинско дере 

23
Река Чифлика - ляв 
ръкав 

A2
А2 

24
Река Чифлика- десен 
ръкав 

A2

II.2.3.Кратка обобщена информация за обектите, източници на отпадъчни 
води 

Основен замърсител на повърхностните водни обекти на територията, 
контролирана от РИОСВ – Смолян са канализационните системи на населените места и 
промишлените обекти, построени и работещи извън регулационните граници на 
населените места. Това се дължи на липсата на пречиствателни станции за пречистване 
на отпадъчните води на населените места, както и липсата на цялостна изградена 
канализационна мрежа на селищата. Много от малките агломерации нямат изградени 
и/или частично изградени канализационни мрежи и отпадъчните води най-често се 
отвеждат в земните пластове чрез попивни съоръжения или заустват в прилежащи  
дерета и реки.  

В канализационните мрежи на селищата без пречиствателни станции заустват и 
производствените отпадъчни води от предприятията с изградени локални 
пречиствателни съоръжения. Локалните пречиствателни станции и съоръжения на 
операторите на територията на инспекцията се поддържат сравнително в добро и 
задоволително техническо и експлоатационно състояние.  

Съгласно чл. 4 от Наредба № 7/2000 год. към Закона за водите, включването на 
производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места се 
осъществява на базата на сключен договор между абоната и лицето експлоатиращо 
канализационната система и/или съответната ГПСОВ. Качеството на отпадъчните води 
от тези предприятия е с показатели, отговарящи на нормите за заустване в ГК, а не за 
заустване в повърхностен воден обект. За заустването на канализационните мрежи в 
повърхностните водни обекти, както и за заустването на пречистените битово – 
фекални отпадъчни води след пречиствателните станции са издадени разрешителни за 
заустване на отпадъчните води в съответните водни обекти от БД”ИБР”-Пловдив или 
БД”ЗБР”-Благоевград. 

Оператори, които експлоатират канализационните мрежи на населените и 
пречиствателните станции (пречиствателни съоръжения) на територията, контролирана 
от РИОСВ-Смолян са : 

1.За административната територия на Област-Смолян са „В и К”ЕООД-Смолян 
и/или общините Смолян, Златоград, Неделино, Баните, Мадан, Рудозем, Чепеларе, 
Девин, Борино и Доспат; 

2.За Община-Лъки, Област-Пловдив са „В и К”ЕООД-Пловдив и Община-Лъки; 
3.За Община-Ардино, Област-Кърджали са „В и К”ЕООД-Кърджали и Община-

Ардино; 
4.За Община-Сатовча, Област-Благоевград са „В и К”ЕООД-Благоевград и 

Община-Сатовча; 
На територията на инспекцията са изградени и работят пречиствателни станции в 

населените места: 
-1 бр. за над 10 000 еквивалентен брой жители-гр.Смолян; 
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-4 бр. за 2 000 до 10 000 еквивалентен брой жители-гр.Мадан, гр.Златоград, 
гр.Рудозем и КК”Пампорово”; 

-15 бр за под 2 000 еквивалентен брой жители-с.Триград, с.Грохотно и с.Селча-2 
бр.-Община-Девин, с.Осина, с.Ваклиново, с.Жижево, с.Фъргово, с.Долен, с.Боголин, 
с.Туховища, с.Крибул, с.Годешево-Община-Сатовча, с.Проглед-общ.Чепеларе и 
с.Оряховец-Община-Баните. 

Пречиствателни станции за населени места с 2 000 до 10 000 еквивалентни 
жители не са изградени в  общинските центрове  Девин, Доспат, Борино, Чепеларе, 
Ардино, Сатовча, Лъки, Неделино, Баните, а отпадъчните води се отвеждат и заустват 
във водоприемците непречистени, като по този начин се поддържа натиска 
(замърсяването) върху водоприемниците в поречията на реките Арда, Марица и Места. 

II.2.3.1.Селищни канализационни системи с и без изградени ПСОВ 
Към 31.12.2017 год.  на територията, контролирана от РИОСВ-Смолян са 

изградени и работят следните селищни пречиствателни станции: 
1.Поречие р.Арда-Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ ) – 

Смолян, ГПСОВ-Златоград, ГПСОВ-Мадан, ГПСОВ –Рудозем, Селищна 
пречиствателна станция за отпадъчни води с.Оряховец, Община-Баните; 

2.Поречие р.Марица-ГПСОВ - Пампорово, СПСОВ – Проглед, СПСОВ –Триград, 
СПСОВ – Грохотно, СПСОВ – Селча 1 , СПСОВ – Селча 2; 

3.Поречие р.Места-СПСОВ - Осина, СПСОВ - Ваклиново, СПСОВ - Жижево, 
СПСОВ - Фъргово, СПСОВ  - Долен, СПСОВ - Боголин, СПСОВ - Туховища, СПСОВ - 
Крибул, СПСОВ – Годешево. 

Градските пречиствателни станции на гр.Смолян, гр. Мадан,  гр. Рудозем и 
гр.Златоград са модерни съоръжения, изградени преди не повече от 10 години. В 
технологичните им схеми са включени съоръжения за механично и биологично 
пречистване, третиране на утайките и съоръжения за обеззаразяване на пречистените 
отпадъчни води при необходимост.  

Състоянието на съоръженията е много добро. Резултатите от проведения 
контролен и собствен мониторинг на градските пречиствателни станции през 2017 г., 
показват ефективна работа с много добър пречиствателен ефект. 

За ГПСОВ-Смолян е предвидено при стартиране на „Втори воден цикъл на 
гр.Смолян“ да се реализира ІІ-ри етап от изграждането на съоръженията на станцията-
пясъкозадържател и съоръжение за третиране на азота и фосфора. От извършения 
контролен мониторинг за 2017 год. няма установени превишения на индивидуалните 
емисионни ограничения (ИЕО) по разрешителните за заустване. 

При извършения контрол от страна на инспекцията на селищните пречиствателни 
станции в Община-Девин и Община-Сатовча се констатира, леки надвишения на ИЕО 
по разрешителните за заустване, установено при извършван контролен и собствен 
мониторинг. В тази връзка през годината по дадени предписания, операторите са 
извършвали почистване на утайките, с цел подобряване на пречиствателния ефект.  

Таблица с населени места с изградени ГПСОВ, СПСОВ и канализационни мрежи 
без изградени СПСОВ 

№ 
Наименование на 

фирмата 
Наименование на 
обекта, населено 

Проверки, бр. Издадени разрешителни 

ер к
и ер к
и ер к
и По Закона за водите 
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извършваща 
стопанска дейност 

място, дейност 

поречие Арда 

1
Община Ардино, 
ул."Бели брези"№31 

Канализация, с.Бял 
Извор, общ.Ардино 

1 1

2
Община Ардино, 
ул."Бели брези"№31 

Канализация, 
гр.Ардино, 
общ.Ардино 

1 1  РЗ№33140176/20.08.2003 

3
"В и К"ЕООД, 
гр.Смолян, 
ул."П.Р.Славейков"№2

ГПСОВ - Смолян, 
гр.Смолян 

2 2 2 РЗ№33110111/30.03.2011 

4
"В и К"ЕООД, 
гр.Смолян, 
ул."П.Р.Славейков"№2

ГПСОВ - Рудозем, 
гр.Рудозем 

2 2   РЗ№33110030/30.06.2008 

5
"В и К"ЕООД, 
гр.Смолян, 
ул."П.Р.Славейков"№2

ГПСОВ - Мадан, 
гр.Мадан 

2 2   РЗ№33110028/27.06.2008 

6
"В и К"ЕООД, 
гр.Смолян, 
ул."П.Р.Славейков"№2

ГПСОВ - Златоград, 
гр.Златоград 

2 2  РЗ№33110056/12.01.2009 

7
Община Баните, 
ул."Ст.Стамболов"№4 

ПСОВ, с.Оряховец, 
общ.Баните 

1 1   РЗ№33140193/23.11.2015 

поречие Марица 

8
Община Чепеларе, 
ул."Беломорска"№44Б 

Канализация, 
гр.Чепеларе 

1 1 РЗ№33110035/01.08.2008 

9
Община Лъки, 
ул."Възраждане"№18 

Канализация, гр.Лъки 1 1   РЗ№33110101/12.04.2010 

10
Община Девин, 
ул."Дружба"№1 

Канализация, гр.Девин 1 1    РЗ с изтекъл срок на действие

11
Община-Девин, ПСОВ 
„Триград” 

с. Триград, общ. 
Девин 

2 2 1 РЗ№33140180/09.06.2015 

12
Община-Девин, ПСОВ 
„Селча” №1 и №2 

с. Селча, общ. Девин 
4 4  РЗ№33710103/16.06.2015 

13
Община-Девин, ПСОВ 
„Грохотно” 

с. Грохотно, общ. 
Девин 

2 2 1 РЗ№33110137/09.06.2015 

14
„В и К” ЕООД Смолян 
– ПСОВ „Пампорово” 

к.к.Пампорово, 
общ.Чепеларе 

2 2 РЗ№33710077/26.03.2010 

15
Община Чепеларе, 
ул."Беломорска"№44Б 

ПСОВ-Проглед, 
с.Проглед, 
общ.Чепеларе 

2 2   РЗ№33110092/14.12.2009 

поречие Места 

16
Община Сатовча, 
ул."Тодор 
Шопов"№37 

ПСОВ-Осина, 
с.Осина, общ.Сатовча 

2 2  РЗ№43710033/14.04.2014 

17
Община Сатовча, 
ул."Тодор 
Шопов"№37 

ПСОВ-Ваклиново, 
с.Ваклиново, 
общ.Сатовча 

2 2  РЗ№43710037/14.04.2014 
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18
Община Сатовча, 
ул."Тодор 
Шопов"№37 

ПСОВ-Жижево, 
с.Жижево, 
общ.Сатовча 

2 2  РЗ№43710036/14.04.2014 

19
Община Сатовча, 
ул."Тодор 
Шопов"№37 

ПСОВ-Фъргово, 
с.Фъргово, 
общ.Сатовча 

2 2   РЗ№43710039/14.04.2014 

20
Община Сатовча, 
ул."Тодор 
Шопов"№37 

ПСОВ-Долен, 
с.Долен, общ.Сатовча 

2 2  2 РЗ№43710038/14.04.2014 

21
Община Сатовча, 
ул."Тодор 
Шопов"№37 

ПСОВ-Боголин, 
с.Боголин, 
общ.Сатовча 

2 2  РЗ№43710031/14.04.2014 

22
Община Сатовча, 
ул."Тодор 
Шопов"№37 

ПСОВ-Туховища, 
с.Туховища, 
общ.Сатовча 

2 2  2 РЗ№43710032/14.04.2014 

23
Община Сатовча, 
ул."Тодор 
Шопов"№37 

ПСОВ-Крибул, 
с.Осина, общ.Сатовча 

2 2   РЗ№43710034/14.04.2014 

24
Община Сатовча, 
ул."Тодор 
Шопов"№37 

ПСОВ-Годешево, 
с.Годешево, 
общ.Сатовча 

2 2 1  РЗ№43710035/14.04.2014 

25
Община Доспат, 
ул."Първи май"№3 

Канализация, 
гр.Доспат 

1 1   РЗ№43110042/09.02.2009 

26
Община Сатовча, 
ул."Тодор 
Шопов"№37 

Канализация, с.Кочан, 
общ.Сатовча 

2 2  РЗ№43110041/09.02.2009 

27
Община Сатовча, 
ул."Тодор 
Шопов"№37 

Канализация, 
с.Сатовча 

1 1   РЗ№400667/19.01.2007 

28
Община Доспат, 
ул."Първи май"№3 

Канализация, 
с.Змейца, общ.Доспат 

1 1   РЗ№43110040/09.02.2009 

29
Община Доспат, 
ул."Първи май"№3 

Канализация, 
с.Барутин, общ.Доспат

1 1   РЗ№43110041/09.02.2009 

Общо: 50 50 9

II.2.3.2.Селищни канализационни системи, предмет на изпълнение на 
реконструкция, разширение и/или модернизация 

През 2017г. не са изграждани и/или реконструирани селищни канализационни 
клонове и мрежи.  

Някои от общините разполагат с изготвени проекти, които са внесени в различни 
финансиращи програми и органи, като за 2017 год. няма открито финансиране: 

-Община-Борино е изготвила проекти във фаза „Работна“ за реконструкция и 
доизграждане на водопроводната и канализационна мрежи и СПСОВ на Борино; 

-„Интегриран проект за водния цикъл на гр. Рудозем - разширение и 
реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа на гр. Рудозем”; 

 -Проекти за доизграждане на водопроводни и канализационни мрежи на 
Златоград и Мадан; 

-Проект за „Втори воден цикъл на гр.Смолян“. 

II.2.3.3.Мониторинг на отпадъчни води 
По възлагане на НСМОС се извършва мониторинг на обекти, формиращи 

отпадъчни води, които заустват в повърхностни водни тела(водни обекти), включени в 
„Информационната система за разрешителни и мониторинг при управлението на 
водите”, подлежащи на задължителен контрол през 2017г. и утвърдени със Заповед № 
РД-733/15.12.2016 год. на Министъра на околната среда и водите 
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Таблица с обекти и резултати от изпълнението на мониторинга на отпадъчни 
води, съгласно Заповед № РД-733/15.12.2016 год. 

№ Фирма, обект Населено 
място/община 

Водоприем 
ник 
(река, дере) 

Поречие Брой 
зауст 
вания 

Брой 
проби 

Брой  
взети 
проби 

1 „В и К” ЕООД 
Смолян – ПСОВ 
„Пампорово” 

к.к.Пампорово, 
общ.Чепеларе 

Бобово дере Марица 1 2 2

2 „В и К” ЕООД 
Смолян – ГПСОВ 
Смолян 

гр. Смолян, 
общ. Смолян 

р. Черна АРДА 1 2 2

3 „В и К” ЕООД 
Канализация гр. 
Девин 

гр. Девин, общ. 
Девин 

р. Девинска МАРИЦА 1 1 1

4 „В и К” ЕООД 
Смолян ГПСОВ 
„Златоград” 

гр. Златоград, 
общ. Златоград 

р. Върбица АРДА 1 2 2

5 „В и К” ЕООД  
Пловдив Канализация  
гр. Лъки 

гр. Лъки, общ. 
Лъки 

р. Лъкинска МАРИЦА 1 1 1

6 „В и К” ЕООД 
Смолян ГПСОВ 
„Мадан” 

гр. Мадан, общ. 
Мадан  

р. Маданска АРДА 1 2 2

7 ЕТ“НИК-60, Недялко 
Колаксъзов“-
гр.Пловдив 

Цех за 
рибопреработка 
„Сините 
ханчета“-
с.Хвойна 

р. Чепеларска АРДА 1 2 2

8 „В и К” ЕООД 
Смолян ГПСОВ 
„Рудозем” 

гр. Рудозем, 
общ. Рудозем 

р. Арда АРДА 1 2 2

9 „В и К” ЕООД 
Смолян –
Канализация гр. 
Чепеларе 

гр.Чепеларе, 
общ. Чепеларе 

р. Чепеларска МАРИЦА 1 1 1

10 „Лъки Инвест 
Говедарника” ЕООД- 
Лъки ,Рудник 
„Дружба” 

с. Здравец, 
общ. Лъки 

р. Джурковска МАРИЦА 1 2 2

11 „Лъки Инвест 
Джурково” ЕООД -
Лъки ,Рудник 
„Джурково” 

с. Дряново, 
общ. Лъки 

р. Джурковска МАРИЦА 1 2 2

12 „Горубсо Мадан” АД- 
Мадан, Рудник 
„Крушев дол” 

гр. Мадан, общ. 
Мадан 

р. 
Крушевдолска 

АРДА 1 2 2

13 „Горубсо Мадан” АД- 
Мадан, Рудоземска 
обогатителна фабрика 
(РОФ) с 
пречиствателно 
съоръжение ХХ 
„Рудозем – 2” 

гр. Рудозем, 
общ. Рудозем 

р. Арда АРДА 1 2 2

14 „П.А.Л.-БГ” ЕООД- 
София, „Цех за 
рибопреработка м. 
„Стайковска ливада”, 

земл. с. Беден, 
общ. Девин 

р. 
Широколъшка 

МАРИЦА 1 2 2
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землище на с. Беден 
15 „Горубсо – Златоград” 

АД-Златоград,  
Ермореченска 
обогатителна (ЕОФ) с 
пречиствателно 
съоръжение ХХ 
„Ерма река” 

с. Ерма река, 
общ. Златоград 

р. Голяма АРДА 1 2 2

16 ЕТ „АЛАДА –
М.Банашък”-с. Бял 
извор, МПП 
„АЛАДА” 

с. Бял извор, 
общ. Ардино 

р. 
Белиизворска 

АРДА 1 2 2

17 „Перперикона” ООД-
с. Бял извор, МПП 
„Родопчанка” 

с. Бял извор, 
общ. Ардино 

р. 
Белиизворска 

АРДА 1 2 2

18 „В и К” ЕООД- 
Кърджали, 
Канализация- Ардино 

гр. Ардино, 
общ. Ардино 

р. Ардинска АРДА 1 1 1

19 Община-Ардино, 
Канализация-Бял 
извор 

с. Бял извор, 
общ. Ардино 

р. 
Белиизворска 

АРДА 1 1 1

20 „Рожен Милк”ООД-с. 
Гълъбово”, МПП 
„Давитково” 

с. Давитково, 
общ. Баните 

р. 
Давитковска 

АРДА 1 2 1

21 „Лактена” ООД-с. 
Кутела, МПП 
„Кутела” 

с. Кутела, общ. 
Смолян 

р. Кутелска АРДА 1 2 2

22 „Скорпион – 21”ООД- 
гр. Пловдив, МПП 
„Забърдо” 

с. Забърдо, 
общ. Чепеларе 

р. 
Забърдовска 

МАРИЦА  1 2 2

23 „АНМАР”ООД-с. 
Падина, МПП „Св. 
Илия” 

с. Падина, общ. 
Ардино 

р. Уваджик АРДА 1 2 2

24 „Персенски”ООД-с. 
Жълтуша, МПП 
„Жълтуша” 

с. Жълтуша, 
общ. Ардино 

Еньовско дере АРДА 1 2 2

25 „Дюлгер”ООД-
Смолян, бетонов 
възел и варово 
стопанство 
„Забадско” 

гр. Смолян, 
общ. Смолян 

Забадско дере, 
ляв приток на 
р. Черна 

АРДА 1 2 2

26 „Минерал“ЕООД, 
с.Баните, 
ТМСИ“Минерал“ 

с. Оряховец, 
общ. Баните 

дере ляв 
приток на 
р.Малка Арда 

Арда 1 2 0

27 „Юлиан Исаков“ 
ЕООД,  
МПП“Триград“ 

с. Триград, 
общ. Девин 

р.Триградска Марица 1 2 1

28 „Драма“ЕООД, 
гр.Девин, 
ТМСИ“Настан“ 

кв.Настан, 
гр.Девин, 
общ.Девин,  

р.Въча Марица 1 2 0

29 „Рудметал”АД-
Рудозем, р-к „Димов 
дол” 

гр. Рудозем, 
общ. Рудозем 

р. Елховска АРДА 1 2 2

30 Община-Девин, 
ПСОВ „Триград” 

с. Триград, 
общ. Девин 

р. Триградска МАРИЦА 1 2 2

31 Община-Девин, 
ПСОВ „Селча” №1 и 
№2 

с. Селча, общ. 
Девин 

ляв приток на 
р. Въча 

МАРИЦА 2 2 4

32 Община-Девин, с. Грохотно, р. Въча МАРИЦА 1 2 2
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ПСОВ „Грохотно” общ. Девин 
33 Община-Сатовча, 

ПСОВ „Осина” 
с. Осина, общ. 
Сатовча 

дере вливащо 
се в р. 
Осинска 

МЕСТА 1 2 2

34 Община-Сатовча, 
ПСОВ „Жижево” 

с. Жижево, 
общ. Сатовча 

р. Крачолова МЕСТА 1 2 0

35 Община-Сатовча, 
ПСОВ „Ваклиново” 

с. Ваклиново, 
общ. Сатовча 

дере вливащо 
се в река 
Крачолова 

МЕСТА 1 2 1

36 Община-Сатовча, 
ПСОВ „Фъргово” 

с. Фъргово, 
общ. Сатовча 

дере вливащо 
се в р. 
Сатовчанска 
Бистрица 

МЕСТА 1 2 2

37 Община-Сатовча, 
ПСОВ „Долен” 

с. Долен, общ. 
Сатовча 

дере вливащо 
се в р. 
Сатовчанска 
Бистрица 

МЕСТА 1 2 1

38 Община-Сатовча, 
ПСОВ „Боголин” 

с. Боголин, 
общ. Сатовча 

дере вливащо 
се в р. 
Сатовчанска 
Бистрица 

МЕСТА 1 2 2

39 Община-Сатовча, 
ПСОВ „Туховища” 

с. Туховища, 
общ. Сатовча 

дере вливащо 
се в р. Места 

МЕСТА 1 2 1

40 Община Сатовча, 
канализация с.Кочан 

с.Кочан, общ. 
Сатовча 

р.Жижовска МЕСТА 1 2 2

41 Община-Сатовча, 
ПСОВ „Годешево” 

с. Годешево, 
общ. Сатовча 

дере вливащо 
се в р. Места 

МЕСТА 1 2 2

В изпълнение на Заповед № РД-733/15.12.2016г. и по утвърдения от Министъра 
на околната среда и водите списък за задължителен емисионен контрол за 2017 г. са 
извършени  проверки с емисионно пробонабиране на 41 обекти емитери, заустващи в 
повърхностни водни обекти и включени в „Информационната система за разрешителни 
и мониторинг при управление на водите”. При осъществения контрол са взети 72 водни 
проби и са извършени 441  физико-химични анализи по 14 показателя от Регионална 
лаборатория – Смолян и РЛ-Хасково към ИАОС.

От извършените 441 анализа, 80 анализа са превишавали ПДК по Приложение № 
3 към чл.11, ал.3 на Наредба № 6/2000 год. или на индивидуалните емисионни 
ограничения по показатели, съгласно разрешителните за заустване. 

За установените нарушения са съставени 3 бр. АУАН, издадени са 3 бр. НП на 
стойност 7 000 лв и са наложени 2 бр. месечни имуществени санкции на стойност 5 141 
лева.  

II.2. 3.4.Стопански субекти с изградени ЛПСОВ 
Общия брой на стопанските субекти с изградени пречиствателни съоръжения за 

отпадъчни води, заустващи в повърхностни водни обекти с издадени разрешителни за 
заустване и обекти заустващи в селищните канализационни системи, предмет на 
контрол през 2017 год. са 50 бр. В таблицата са нанесени проверените обекти през 
2017г. и извършените планови и извънпланови проверки. 

Общ брой на стопанските субекти с изградени пречиствателни съоръжения, 
заустващи във водни обекти и по – значимите заустващи чрез селищните 

канализационни системи 
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№ 
Наименование на фирмата 

извършваща стопанска 
дейност 

Наименование на обекта, 
населено място, дейност 

Проверки, 
бр. 

Издадени разрешителни 
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По Закона за водите 

поречие Арда 

1
"Горубсо-Мадан"АД, 
гр.Мадан, ул."Явор"№1 

РОФ с ХХ"Рудозем-2", 
гр.Рудозем, рудодобив 

2 2 13 РЗ№33120017/09.02.2009 

2
"Горубсо-Златоград"АД, 
гр.Златоград, 
ул."Ст.Стамболов"№2 

ЕОФ с ХХ"Ерма река", 
гр.Златоград, рудодобив 

2 2 15 РЗ№33120056/30.11.2005 

3
"ТМСИ"ЕООД, гр.Смолян, 
бул."България"№58 

ТМСИ"Върбина", з-ще 
с.Равнил, общ.Мадан 

1 1 РЗ№33120046/26.03.2010 

4
"Дюлгер"ООД, гр.Смолян, 
бул."България"№58 

Бетонов възел "Забатско", 
гр.Смолян 

2 2   РЗ№33720019/29.03.2010 

5
"Трипал-Г"ООД, гр.Смолян, 
ул."Хаджи Иван Бечев"№5 

Автомивка, гр.Смолян 1 1 РЗ№33140109/07.09.2011 

6
"Мода шпорт"ЕООД, 
с.Равнища, общ.Мадан 

Шивашко предприятие, з-
ще с.Равнища, общ.Мадан 

1 1   РЗ№33110085/04.08.2009 

7
"ЕМЕ"АД, гр.Смолян, 
ул."Димитър 
Македонски"№4 

Завод за контактни 
елементи, гр.Смолян 1 1   РЗ№33120031/16.10.2009 

8
"БКС"ЕООД, гр.Смолян, 
бул."България"№3 

Бетонов възел "Табаково", 
гр.Смолян 

1 1  РЗ№33720028/01.11.2011 

9
"БМ Трейдинг" ЕООД, 
гр.Смолян, ул."Кирил и 
Методий"№11 

Бетонов възел"Средок", 
гр.Смолян 

1 1    В процедура 

10
"Русков"ООД, гр.Рудозем, 
ул."Петър Берон"№3 

ТМСИ, гр.Рудозем 1 1   РЗ№33120038/05.01.2010 

11 "Минерал"ЕООД, с.Баните ТМСИ, с.Баните 2 2 РЗ№ 301660/13.11.2006 

12
"Строител"ЕООД, 
гр.Златоград, 
ул."Ахрида"№10 

Бетонов възел, 
гр.Златоград 

1 1  РЗ№33120008/07.12.2007 

13
"Прогрес-строй"ЕООД, 
гр.Рудозем, 
ул."Освобождение"№1 

ТМСИ, гр.Рудозем 1 1   РЗ№33120053/06.06.2011 

14
 „Ардино Мрамор" ООД, 
с.Правдолюб 

цех за мрамор, 
с.Правдолюб 1 1   РЗ№33720012/31.07.2009 

15
"Рани Мрамор"ЕООД, 
с.Правдолюб 

цех за мрамор, 
с.Правдолюб 1 1   РЗ№301205/29.12.2005 

16
"Стройвъзход"ООД, 
гр.Неделино 

ТМСИ, гр.Неделино 1 1 2 РЗ№33720004/04.06.2007 
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17
"Маркони Транс"ЕООД, 
гр.Рудозем, ул."Кап.Петко 
Войвода"№20 

Автомивка, гр.Рудозем 1 1  РЗ№33120059/14.10.2011 

18
"Родопея-Белев"ЕООД, 
гр.Смолян, ул."Тракия"№20 

МПП"Родопея", гр.Смолян 1 1 3
заустване в канализация 

19
"Лактена"ООД, с.Кутела, 
общ.Смолян 

МПП"Кутела", с.Кутела, 
общ.Смолян 

2 2
РЗ№33720020/25.05.2010 

20
МК"Родопа Милк", 
гр.Смолян, ул."Хан 
Аспарух"№9 

МПП"Родопа Милк", 
с.Смилян, общ.Смолян 

1 1
заустване в канализация 

21
"Карду"ЕООД, с.Върбина, 
общ.Мадан 

МПП"Върбина", 
с.Върбина, общ.Мадан 

1 1
заустване в канализация 

22
"Рожен Милк"ООД, 
с.Давидково, общ.Баните 

МПП"Давидково", 
с.Давидково, общ.Баните, 
мандра 

2 2  РЗ№ 33140164/11.04.2006 

22
ЕТ"Алада - Мохамед 
Банашък", с.Бял Извор, 
общ.Ардино 

МПП"Алада", с.Бял Извор, 
общ.Ардино 

4 4
РЗ№33140084/30.07.2010 

23
"Перперикона"ООД, с.Бял 
Извор, общ.Ардино 

МПП"Родопчанка", с.Бял 
Извор, общ.Ардино 

4 4  РЗ№33140194/24.06.2003 

24
"Анмар"ООД, с.Падина, 
общ.Ардино 

МПП"Свети Илия", 
с.Падина, общ.Ардино 

3 3 1
РЗ№0981/15.05.2006 

25
"Персенски"ООД, 
с.Жълтуша, общ.Ардино 

МПП"Жълтуша", 
с.Жълтуша, общ.Ардино 

3 3 3
РЗ№33740038/15.06.2009 

26
"Арси козметикс" ЕООД, 
с.Елховец, общ.Рудозем 

Предприятие за 
козметични продукти, 
с.Елховец, общ.Рудозем 

1 1 без заустване 

27 Община-Смолян 

„Регионално депо за 
неопасни отпадъци“ в 
м.“Теклен дол“, землище-
Смолян 

1 1

28 Община-Мадан 
„Регионално депо за 
неопасни отпадъци“-
Мадан 

1 1

29 Община-Рудозем 

„Регионално депо за 
неопасни отпадъци“-
землище на с.Войкова 
лъка, общ.Рудозем 

1 1

поречие Марица 

30
"Лъки Инвест-ЛОФ"ЕООД, 
гр.Лъки, 
ул."Освобождение"№2 

ЛОФ с ХХ"Лъки 2-
Комплекс", гр.Лъки, 
рудодобив 

1 1 1  Оборотен цикъл 

31
"Лъки Инвест-
Джурково"ЕООД, гр.Лъки, 
ул."Освобождение"№2 

рудник "Джурково", з-ще 
с.Дряново, общ.Лъки, 
рудодобив 

2 2  РЗ№33120073/14.10.2013 

32
"Петрол Комерс"ЕООД, 
гр.Девин, 
ул."Освобеждение"№1 

Автомивка, гр.Девин 1 1  1 РЗ№33120018/17.02.2009 

33
"Въча 77"ЕООД, гр.Девин, 
ул."Освобождение"№58 

Бетонов възел, гр.Девин 1 1  2 РЗ№33120034/23.11.2009 

34
"Виденица 2004"ООД, 
с.Борино, ул."Оман"№10 

Бетонов възел, с.Борино 1 1   РЗ№33120025/23.06.2009 

35 „Мечи чал“ЕООД, Чепеларе 
МПП“Мечи чал милк“-
Чепеларе 

1 1 2  №301011/30.08.2005 
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36
"Драма"ЕООД, гр.Смолян, 
ул."Хан Аспарух"№9 

ТМСИ"Настан", з-ще 
с.Настан, общ.девин 

2 2  РЗ№33120005/17.10.2007 

37
"Ке-Ри"ООД, с.Борино, 
ул."Орфей"№14 

МПП"Борино", с.Борино 1 1
заустване в канализация, 

38
ЕТ"Улан-Джамал Уланов", 
с.Борино 

МПП"Улан", с.Борино 1 1 1
заустване в канализация, 

39
"ИСА 2000"ЕООД, 
гр.Смолян, 
бул."България"№85 

Бетонов възел, 
гр.Чепеларе 1 1

заустване в попивен 
кладенец 

40
"Скорпион-21"ООД, 
гр.Пловдив, ул."Захари 
Стоянов"№74 

МПП"Забърдо", с.Забърдо, 
общ.Чепеларе 

2 2
РЗ№33140095/28.03.2011 

41
ЕТ"Ник-60-Недялко 
Колаксъзов", гр.Пловдив, 
ул."Беласица"№44 

Цех за рибопреработка, з-
ще с.Хвойна, 
общ.Чепеларе 

2 2   РЗ№ 33140162/25.09.2003 

42
"П.А.Л- БГ"ЕООД, 
гр.София, ул."Бадемова 
гора"№13 

Цех за рибопреработка, з-
ще с.Беден, общ.Девин 

2 2
РЗ№33140149/17.07.2013 

43
ТПК "Михалково", 
с.Михалково, общ.Девин,  

Предприятие за 
бутилиране на естествено 
газирана вода, 
с.Михалково, общ.Девин 

1 1

РЗ№33110136/08.05.2015 

44
"Юлиан Исаков"ЕООД, 
с.Триград, общ.Девин  

МПП"Триград", 
с.Триград, общ.Девин 

2 2
РЗ№33120019/06.04.2009 

поречие Места 

45
ЕТ"Ахмед Джилджов-
Родопи", с.Сатовча, 
общ.Сатовча 

Автомивка, с.Сатовча 1 1   РЗ№43120024/29.09.2008 

46
ЕТ"Давид Кафадаров", 
с.Плетена, общ.Сатовча 

Автомивка, с.Плетена, 
общ.Сатовча 

1 1   РЗ№43120036/08.07.2009 

47
"Мерлини Данимонд"ООД, 
гр.София, ул."Петко 
Славейков"№30А 

Цех за преработка на 
плодове и зеленчуци, 
с.Жижево, общ.Сатовча 

1 1

заустване в канализация, 
издадено от Община-

Сатовча 

48
КД"Салвелинус-Рея Фиш", 
гр.Доспат, ул."Кап.Петко 
Войвода"№18 

Риборазвъждане  1 1

заустване в канализация, 
издадено от "В и 
К"ЕООД-Смолян 

49
"Радопска сълзица"ЕООД, 
гр.Доспат 

МПП"Радопска сълзица" 1  1   

заустване в канализация, 
издадено от "В и 
К"ЕООД-Смолян 

50 Община-Доспат 
„Регионална депо за 
неопасни отпадъци“-
с.Барутин 

1 1

 Общо проверки: 73 73 44

Извършени са 73 бр. планови и 44 бр. извънредни проверки. 
Експертите от направление „Води“ са взели участие в 4 бр. проверки по условия 

на издадени комплексни разрешителни. Това са четирите регионални депа за неопасни 
отпадъци в гр.Смолян, гр.Мадан, гр.Рудозем и с.Барутин, общ.Доспат. На депата в 
Мадан, Рудозем и Барутин за отпадъчния инфилтрат са изградени оборотни цикли по 
схемата “Чаша на депото-ретензионен басейн-чаша на депото“, като няма заустване на 
инфилтрат в повърхностно и/или подземно водно тяло. 

За инфилтрата от депото в м.“Теклен дол“-Смолян в края на 2015 год. и през 2016 
год. се изгради тръбопровод за транспорт на инфилтрата до канализационната мрежа на 
гр.Смолян. През 2017 год. тръбопровода се прие от ДПК и се издаде разрешение за 
ползване на същия. 
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Резултатите от извършения през 2017 г. собствен мониторинг показват, че 
операторите с издадено КР са предприели мерки по спазване на условията, поставени в 
разрешителните.

II.2.3.5.Стопански субекти без изградени ЛПСОВ 

Общ брой на стопанските субекти без изградени пречиствателни съоръжения, 
заустващи във водни обекти и по – значимите заустващи чрез селищните 

канализационни системи 

№
Наименование на фирмата 

извършваща стопанска дейност 
Наименование на обекта, 
населено място, дейност 

Проверки, 
бр. 

Издадени разрешителни 
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По Закона за водите 

поречие Арда 

1
"Горубсо-Мадан"АД, гр.Мадан, 
ул."Явор"№2 

рудник "Крушев дол", 
гр.Мадан, рудодобив 

2 2 3 РЗ№33120063/04.07.2004 

2
"РУДМЕТАЛ"АД, гр.Рудозем, 
Промишлена зона 

рудник "Димов дол", 
гр.Рудозем, рудодобив 

2 2 2 РЗ№33120084/16.04.2013 

3 Община Ардино, ул."Бели брези"№31 Канализация, гр.Ардино 1 1 РЗ№33140176/20.08.2003 

4 Община Ардино, ул."Бели брези"№31 
Канализация, с.Бял Извор, 
общ.Ардино 

1 1

5 Община Баните, ул."Ст.Стамболов"№4 Канализация,с.Баните 1 1

6
Община Неделино, 
ул."Ал.Стамболийски"№4 

Канализация, гр.Неделино 1 1 

7
Община Златоград, 
ул."Ст.Стамболов"№1 

Канализация, с.Старцево, 
общ.Златоград 

1 1 РЗ№33710039/03.12.2008 

8 Община Мадан, ул."Обединение"№1 
Канализация, с.Чепинци, 
общ.Мадан 

1 1

9 Община Мадан, ул."Обединение"№2 
Канализация, с.Върбина, 
общ.Мадан 

1 1 РЗ№33140138/02.04.2013 

10
"Родопея-Белев"ЕООД, гр.Смолян, 
ул."Тракия"№20 

МПП"Родопея", гр.Смолян 1 1
заустване в канализация 

поречие Марица 

11
"Лъки Инвест-Говедарника"ЕООД, 
гр.Лъки, ул."Освобождение"№2 

рудник"Дружба", з-ще 
с.Здравец, общ.Лъки, 
рудодобив 

2 2 РЗ№33120072/14.10.2013 

12
Община Чепеларе, 
ул."Беломорска"№44Б 

Канализация, гр.Чепеларе 1 1 РЗ№33110035/01.08.2008 

13 Община Лъки, ул."Възраждане"№18 Канализация, гр.Лъки 1 1   РЗ№33110101/12.04.2010 
14 Община Девин, ул."Дружба"№1 Канализация, гр.Девин 1 1    РЗ с изтекъл срок на действие
15 Община Борино, ул."Христо Ботев"№1 Канализация, с.Борино 1 1

поречие Места 
16 Община Сатовча, ул."Тодор Канализация-с.Плетена, 2 2 1
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Шопов"№37 общ.Сатовча 

17
Община Сатовча, ул."Тодор 
Шопов"№37 

Канализация-с.Кочан, 
общ.Сатовча 

2 2 1

18 Община Доспат, ул."Първи май"№3 Канализация, гр.Доспат 1 1   РЗ№43110042/09.02.2009 

19
Община Сатовча, ул."Тодор 
Шопов"№37 

Канализация, с.Сатовча 1 1   РЗ№400667/19.01.2007 

20 Община Доспат, ул."Първи май"№3 
Канализация, с.Змейца, 
общ.Доспат 

1 1   РЗ№43110040/09.02.2009 

21 Община Доспат, ул."Първи май"№3 
Канализация, с.Барутин, 
общ.Доспат 

1 1   РЗ№43110041/09.02.2009 

 Общо проверки: 26 26 7

Най-сериозен натиск върху водните тела оказват непречистените отпадъчни води 
от канализационните колектори на населените места без изградени пречиствателни 
станции. С европейските финансови инструменти приоритетно се финансират населени 
места с над 10 000 е.ж., поради което на този етап не се предвижда изграждането на 
ПСОВ за изброените по-горе канализации.  

Друг сериозен проблем остават рудничните отпадъчни води, които са без 
сорбционно пречистване на тежките метали. В подземните пространства се извършва 
механично утаяване на размътените води, след което се изпомпват на повърхността и се 
заустват във водните тела. Понякога при интензивни валежи, се налага изпомпването 
на недостатъчно избистрени руднични води, което предизвиква побеляване на 
съответния воден обект. През 2017г. в РИОСВ-Смолян не е постъпвал сигнал за такова 
побеляване от замътени руднични води. 

II.2.3.6.Стопански субекти, емитери на отпадъчни води с приоритетни и 
приоритетно опасни вещества 

На територията, контролирана от РИОСВ-Смолян работят 9 бр. обекти, от 
дейността на които се формират отпадъчни води с приоритетни и приоритетно опасни 
вещества. Всички обекти са от рудодобивната и рудопреработвателната промишленост. 

Таблица за обекти, емитери на отпадъчни води с опасни и приоритетно опасни вещества 

№
Наименование на 

фирмата извършваща 
стопанска дейност 

Наименование на 
обекта, населено 
място, дейност 

Проверки, бр. Издадени разрешителни 

пла
нир
ани 
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ки 
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По Закона за водите 

поречие Арда 

1
"Върба Батанци"АД, 
гр.Мадан, ул."Явор"№1  

РОФ с 
ХХ"Рудозем-2", 
гр.Рудозем, 
рудодобив 

2 2 13 РЗ№33120017/09.02.2009 

2
"Горубсо-Мадан"АД, 
гр.Мадан, ул."Явор"№2 

рудник "Крушев 
дол", гр.Мадан, 
рудодобив 

2 2 2 РЗ№33120063/04.07.2004 

3
"Горубсо-Златоград"АД, 
гр.Златоград, 
ул."Ст.Стамболов"№2 

ЕОФ с ХХ"Ерма 
река", 
гр.Златоград, 
рудодобив 

2 2 15 РЗ№33120056/30.11.2005 

4 "РУДМЕТАЛ"АД, рудник "Димов 2 2 3 РЗ№33120084/16.04.2013 
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гр.Рудозем, 
Промишлена зона 

дол", гр.Рудозем, 
рудодобив 

5
"Върба Батанци"АД, 
гр.Мадан, ул."Явор"№1  

участък 
"Батанци", 
гр.Мадан, 
рудодобив 

2
 Няма заустване – водите са включени 
в производствения процес на РОФ-
Рудозем 

поречие Марица 

6
"Лъки Инвест-
ЛОФ"ЕООД, гр.Лъки, 
ул."Освобождение"№2 

ЛОФ с ХХ"Лъки 
2-Комплекс", 
гр.Лъки, 
рудодобив 

1 1 1
 Оборотен цикъл ЛОФ-ХХ“Лъки 2“-
хор.утаители-ЛОФ 

7

"Лъки Инвест-
Джурково"ЕООД, 
гр.Лъки, 
ул."Освобождение"№2 

рудник 
"Джурково", з-ще 
с.Дряново, 
общ.Лъки, 
рудодобив 

2 2  РЗ№33120073/14.10.2013 

8

"Лъки Инвест-
Говедарника"ЕООД, 
гр.Лъки, 
ул."Освобождение"№2 

рудник"Дружба", 
з-ще с.Здравец, 
общ.Лъки, 
рудодобив 

2 2 РЗ№33120072/14.10.2013 

 Общо проверки: 13 13 36

В Таблицата са обекти емитиращи приоритетни и приоритетно опасни вещества 
(съгласно приложение 1 към чл.1, ал.2 от Наредба за стандарти за качество на околната 
среда - това са 8 обекта. 6 от тези обекти са с издадени Разрешителни за заустване на 
отпадъчни води. Всички са включени в списъка за задължителен емисионен контрол, 
утвърден от министъра на околната среда и водите съгласно изискванията и подлежат 
на контрол с емисионно пробонабиране два пъти годишно. Това са 4 рудника и 2 
хвостохранилища. Освен тях в таблицата са добавени и ХХ“Лъки 2 Комплекс“ и 
„Върба-Батанци“АД. Въпреки, че хвостохранилището в Лъки преустанови заустването 
на отпадъчни води в р.Лъкинска, /поради промяна на начина на експлоатация на 
съоръжението/, РИОСВ-Смолян продължава да извършва контролен мониторинг на 
р.Лъкинска под съоръжението 1 път годишно. От дейността на находище „Върба-
Батанци“ през 2017 год. се изгради напорен тръбопровод с дължина 2 км положен по 
проходческа галерия до участък „Върба“, откъдето рудничните води се насочват 
гравитачно към РОФ и ХХ“Рудозем-2“.  

II.2.3.7.Стопански субекти с дейност, формираща биоразградими 
промишлени отпадъчни води  

На територията на РИОСВ-Смолян работят 20 бр. обекти, формиращи 
биоразградими промишлени отпадъчни води. Обектите са с производство от сферата на 
хранително-вкусовата промишленост-преработка на мляко и производство на млечни 
продукти, преработка на риба и преработка и консервиране на зеленчуци. В Таблица № 
5 са дадени обектите и извършените проверки през 2017 год..

Таблица  

№
Наименование на 

фирмата извършваща 
стопанска дейност 

Наименование на обекта, 
населено място, дейност 

Проверки, 
бр. 

Издадени разрешителни 
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По Закона за водите 

поречие Арда 

1
"Родопея-Белев"ЕООД, 
гр.Смолян, 
ул."Тракия"№20 

МПП"Родопея", гр.Смолян 1 1 3
заустване в канализация 

2
"Лактена"ООД, 
с.Кутела, общ.Смолян 

МПП"Кутела", с.Кутела, 
общ.Смолян 

2 2
РЗ№33720020/25.05.2010 

3
МК"Родопа Милк", 
гр.Смолян, ул."Хан 
Аспарух"№9 

МПП"Родопа Милк", с.Смилян, 
общ.Смолян 

1 1
заустване в канализация 

4
"Карду"ЕООД, 
с.Върбина, общ.Мадан 

МПП"Върбина", с.Върбина, 
общ.Мадан 

1 1
заустване в канализация 

5
"Хиссар Златко"ЕООД, 
с.Еленка, общ. 
Неделино 

мандра, с.Еленка 

1

няма 

6
"Рожен Милк"ООД, 
с.Давидково, 
общ.Баните 

МПП"Давидково", с.Давидково, 
общ.Баните, мандра 

2 2  РЗ№ 33140164/11.04.2006 

7
ЕТ"Алада - Мохамед 
Банашък", с.Бял Извор, 
общ.Ардино 

МПП"Алада", с.Бял Извор, 
общ.Ардино 

4 4
РЗ№33140084/30.07.2010 

8
"Перперикона"ООД, 
с.Бял Извор, 
общ.Ардино 

МПП"Родопчанка", с.Бял Извор, 
общ.Ардино 

4 4  РЗ№33140194/24.06.2003 

9
"Анмар"ООД, с.Падина, 
общ.Ардино 

МПП"Свети Илия", с.Падина, 
общ.Ардино 

3 3 1
РЗ№0981/15.05.2006 

10
"Персенски"ООД, 
с.Жълтуша, общ.Ардино

МПП"Жълтуша", с.Жълтуша, 
общ.Ардино 

3 3 3
РЗ№33740038/15.06.2009 

поречие Марица 

11
"Ке-Ри"ООД, с.Борино, 
ул."Орфей"№14 

МПП"Борино", с.Борино 1 1
заустване в канализация,  

12
ЕТ"Улан-Джамал 
Уланов", с.Борино 

МПП"Улан", с.Борино 1 1 1
заустване в канализация,  

13
 "Мечи Чал М"ЕООД, 
МПП"Мечи чал Милк" 

МПП"Мечи чал" 1 1 2
заустване в канализация,  

14
"Скорпион-21"ООД, 
гр.Пловдив, ул."Захари 
Стоянов"№74 

МПП"Забърдо", с.Забърдо, 
общ.Чепеларе 

2 2
РЗ№33140095/28.03.2011 

15

ЕТ"Ник-60-Недялко 
Колаксъзов", 
гр.Пловдив, 
ул."Беласица"№44 

Цех за рибопреработка, з-ще 
с.Хвойна, общ.Чепеларе 

2 2   РЗ№ 33140162/25.09.2003 

16
"П.А.Л- БГ"ЕООД, 
гр.София, ул."Бадемова 
гора"№13 

Цех за рибопреработка, з-ще 
с.Беден, общ.Девин 

2 2
РЗ№33140149/17.07.2013 
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17
"Юлиан Исаков"ЕООД, 
с.Триград, общ.Девин  

МПП"Триград", с.Триград, 
общ.Девин 

2 2
РЗ№33120019/06.04.2009 

поречие Места 

18

"Мерлини 
Данимонд"ООД, 
гр.София, ул."Петко 
Славейков"№30А 

Цех за преработка на плодове и 
зеленчуци, с.Жижево, 
общ.Сатовча 

1 1

заустване в канализация, 
издадено от Община-Сатовча

19

КД"Салвелинус-Рея 
Фиш", гр.Доспат, 
ул."Кап.Петко 
Войвода"№18 

Риборазвъждане  1 1

заустване в канализация, 
издадено от "В и К"ЕООД-

Смолян 

20
"Радопска 
сълзица"ЕООД, 
гр.Доспат 

МПП"Радопска сълзица" 1 1
заустване в канализация, 

издадено от "В и К"ЕООД-
Смолян 

 Общо проверки: 35 35 11

През 2017 год. са извършени 35 планови проверки и 11 бр. извънредни проверки 
във връзка с последващ контрол по дадени предписания, жалби или самосезиране. 

За превишения на индивидуалните емисионни ограничения по разрешителни за 
заустване, установени с лабораторните анализи на взетите проби отпадъчни води, и 
занижена поддръжка и лоша екскплоатационна готовност на ЛПСОВ, по Закона за 
водите на операторите са съставени 3 бр. АУАН и са издадени 3 бр. влезли в сила НП 
на стойност 1500 лева. Наложени са 2 бр. месечни имуществени санкции за 
замърсяване на водоприемниците и надвишаване на ИЕО, в размер на 140лв/месечно. 

По дадени предписания от РИОСВ-Смолян се извърши пълна реконструкция на 
пречиствателните съоръжения за отпадъчни производствени води от 
МПП“Перперикона“-с.Бял извор към „Перперикона“ООД-с.Бял извор, МПП“Алада“-
с.Бял извор към ЕТ“Мохамед Банашък“-с.Бял извор и МПП-с.Жълтуша към 
„Персенски“ООД-с.Жълтуша на територията на Община-Ардино, като вложенията на 
инвеститорите надхвърли 100 хил. лева.  

Вследствие на взетите мерки се подобри качеството на заустваните отпадъчни 
води в р.Бялизворска(р.Азмак дере) и р.Еньовско дере, като доброто състоянието на 
реките се запази през цялата година. 

Пак по предписание на инспекцията, „ПАЛ БГ“ЕООД-София закупиха и се 
монтира аерируем флотатор за улавяне на мазнините в отпадъчните води от „Цех за 
рибопреработка“ в местност „Стойкова ливада“, землище на с.Беден, Община-Девин. 
Изпитанията на съоръжението, проведени в края на м.декември 2017 год. показаха над 
95% ефективност по отстраняване на мазнините отпадъчните води, като инвестицията е 
за над 30 хил. лева. 

„Рожен милк“ООД-с.Гълъбово, Община-Баните предприеха извършване на 
реконструкция и разширение на съществуващата локална пречиствателна станция за 
производствени отпадъчни води от МПП-Давидково, като към края на м.октомври се 
въведе в експлоатация комбинирано съоръжение SBR(биобасейн с вторичен утаител-
избистрител). Съоръжението е в процес на налаждане и постигане на максимален 
пречиствателен ефект. 

След преодоляването на редица проблеми с придобиване на терен за площадка за 
локална пречиствателна станция за отпадъчни води от МПП“Родопея“-Смолян към 
„Родопея Белев“ООД-Смолян през м. ноември 2017 год. приключи изграждането на  
съоръженията и сградите в груб строеж. През 2018 год. предстои монтиране на машини 
и съоръжения и въвеждане на станцията в експлоатация.  

II.2.3.8.Проблеми със замърсяване на реките с руднични води  
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През 2017 год. като най-сериозни замърсители на водните обекти с отпадъчни 
руднични води са два рудника: 

-Рудник „Джурково“ на „Лъки Инвест-Джурково“ЕООД, гр.Лъки, замърсен воден 
обект – р.Джурковска, поречие на Марица 

-Рудник „Крушев дол“ на „Горубсо-Мадан“АД, гр.Мадан, замърсен воден обект – 
р.Маданска, поречие на Арда. 

На „Лъки Инвест-Джурково“ЕООД, гр.Лъки и , „Горубсо-Мадан“АД, гр.Мадан 
експлоатиращи съответно Лъкинското и Маданското  рудни находища е наложена 
месечна имуществена санкция, която се променя през годината в зависимост от 
надвишенията на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в Разрешителното 
за заустване.  

Пречистването на отпадъчните руднични води и при двата рудника е механично 
утаяване в подземните пространства, което не винаги дава добри резултати. На 
повърхността към рудник „Джурково“ са изградени допълнително още два утаителя-
хоризонтален и вертикален, които също не дават много добър ефект.  

От страна на „Лъки Инвест-Джурково“ЕООД, гр.Лъки в края на 2016 год. започна 
проучване на варианти за изграждане на пречиствателна станция, като по график 
същата се предвижда да бъде въведена в експлоатация до края на 2018 год.. 

По предписание на инспекцията, „Горубсо-Мадан“АД, гр.Мадан изградиха и 
въведоха в експлоатация съоръжение за пречистване на отпадъчните битови води от 
административно-битовия корпус на р-к „Крушев дол“, като съоръжението пречиства 
около 50-60м3 битови отпадъчни води на смяна, формирани от санитарни възли, бани, 
столова и стаи за почивка.  

„Лъки Инвест „Говедарника“ЕООД-гр.Лъки предприеха мерки за реконструкция 
на пасивната система за пречистване на отпадъчните руднични води от р-к „Дружба“. 
Контролният мониторинг на отпадъчните руднични води, провеждан от инспекцията и 
извършвания собствен мониторинг от страна на дружеството, показват трайно 
снижаване на замърсеността под ИЕО по РЗ, преди заустването в р.Джурковска , като в 
отделни проби се установяват леки превишения на ИЕО по показател цинк. Това 
вероятно се дължи на движението на рудничните води по стари подземни изработки 
след изпомпването им от водосборниците, преди да се отведат с тръбопровод от изход 
„Жечова галерия“ до р.Джурковска.  

Пречистването на рудничните води от р-к „Димов дол“ към „Рудметал“АД-
Рудозем е решено с изграждането в подземните пространства на двукоридорен утаител 
за механично пречистване на рудничните води, като през 2017 год. не са установени 
превишения на ИЕО по РЗ. 

През 2017 год. дружеството започна изграждане на инсталация за обогатяване на 
оловно-цинкова руда по безцианидна технология на площадката на „Палас-север“-
Рудозем. Отпадъчният хвостов шлам ще се сгъстява до водно съдържание 45-50%, след 
което ще се депонира в стари руднични пространства на „Палас-север“, а отделената 
отпадъчна вода в сгъстителите ще се използва оборотно отново в процеса на флотация. 

Отпадъчните руднични води от находище „Върба-Батанци“  по травербани са 
насочени подземно към Рудоземска обогатителна фабрика, където се включват във 
флотационния процес по извличане на концентрата. За целта от у-к „Батанци“ до у-к 
„Върба“ се изгради напорен водопровод с диаметър Ø110 и дължина над 2 километра 
по подземната проходка между двата участъка. 

Превантивно, в случай на авария по напорния тръбопровод или при повишена 
филтрация на атмосферни води към работните пространства на у-к „Батанци“, на 
площадката се изградиха стоманобетонови аварийни утаители 2 бр. с общ обем 350 м3.
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През 2016г. „Горубсо-Златоград“АД-Златоград предприеха планово надграждане 
на земно-насипната стена и шахтовия преливник на ХХ“Ерма река“-с.Ерма река, 
община Златоград. Хвостохранилище „Ерма река“ е изградено и въведено в 
експлоатация през 1964г. и е единственото съоръжение в България, за пречистване на 
отпадъчните води от първична преработка на руда в ЕОФ, в което е предвидено да се 
смесват свежите води на р.Ерма река и отпадъчния хвост от процеса на обогатяване. 
През годините на експлоатация стената на хвостохранилището и шахтовия преливник 
са надграждани неколкократно, като при последното надграждане е достигната кота 
585,0м на короната на стената и кота 580,5м на шахтовия преливник. Паралелно с 
надграждането е изградена нова КИС(контролно-измервателна система), чрез която да 
се следи нивото и количеството на филтриращите води, устойчивостта на стената на 
хоризонтални и вертикални деформации и нова система за оповестяване и 
сигнализация. 

Полученият свободен обем започва да се пълни от края на м.ноември 2016 год., 
през целите м.декември 2016 год. и м. януари 2017 год. и вследствие на ниските 
температури езерото замръзва.  През м.февруари в резултат на повишаване на  
температурите и паднали интензивни валежи, предизвикали и снеготопене, се получава 
покачване на оттока на р.Ерма река, като смесените води от реката и от Ермореченска 
обогатителна фабрика (ЕОФ) не постъпваха във водното тяло, а се получи приплъзване 
и  транспортиране по замръзналата повърхност на езерото и през шахтовия преливник 
се заустваха в р.Голяма, без необходимото пречистване.  

Веднага от страна на инспекцията се приложи принудителна административна 
мярка -  спиране работата на фабриката до достигане устойчив режим на работа на 
хвостохранилището. През месец март вследствие интензивни валежи отново се получи 
замътване на р.Голяма след хвостохранилището, но във взетите водни  проби не се 
установиха надвишения на ИЕО по РЗ.  

В края на м.ноември 2017год., отново след обилни  валежи през шахтовия 
преливник преминава недостатъчно избистрена вода с белезникав цвят, която отново 
предизвиква побеляване на р.Голяма след хвостохранилището. Промяната на цвета е в 
резултат на увличане на натрупания хвост в опашката на съоръжението, от придошлите 
води(висока вълна) на реката. Взети са водни проби за анализ и въз основа на 
резултатите от тях, е наложена текуща месечна санкция в размер на 406лв/месец, 
съставен е АУАН и е издадено НП в размер на 5000 лева. По представено становище от 
проектантите по надграждането на стената и осъществяващи авторски надзор на 
съоръжението,  бяха дадени предписания на „Горубсо Златоград“АД-Златоград с мерки 
за подобряване ефекта на утаяването и избистрянето на водата.  

По Заповед на Областен управител на Област-Смолян, през м.декември 2017 год. 
се проведе междуведомствена среща с участие на представители на МОСВ, на областна 
администрация-Смолян, Община-Златоград, регионалните структури на МОСВ и МЗ, 
както и представители на МЕ и ДАМТН.  

На срещата се взе решение за прилагане мерки за подобряване функционирането 
на ХХ „Ерма река“, като една от мерките е: РИОСВ-Смолян да продължи засиления 
контрол върху работа на съоръжението, особено по време на интензивни валежи и 
снеготопене и спазване на условията в разрешителното за заустване на отпадъчните 
води от страна на „Горубсо Златоград“АД-Златоград.  

Обобщена информация за най-чести нарушения на екологичното 
законодателство 

Общо извършените проверки през изминалата 2017 година са 285 на 129 обекта, 
при 271 осъществени през 2016г. През 2017 г. са осъществени 119 извънредни 
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проверки, като се наблюдава тенденция към запазване на броя им спрямо 2016г. 
(100бр.).  

По подадени сигнали и жалби са извършени 22 проверки за замърсяване на 
повърхностни водни обекти, като същите са съпоставими с тези за 2016 год.  

За годината са дадени 69 предписания, като  изпълнението им е в посочените 
срокове. Издадените предписания са основно с цел осигуряване на ефективна работа на 
пречиствателните съоръжения и преустановяване на изпусканията на отпадъчни води, 
водещи до замърсявания на повърхностни водни обекти.  

За установени административни нарушения по Закона за водите са съставени 7 бр. 
АУАН и са издадени 7 бр. наказателни постановления. Съставените АУАН са: 3 бр. за 
надвишаване на ИЕО по издадените РЗ и 4 бр. за не поддържане на ЛПСОВ в добро 
експлоатационно състояние. Издадените 7 бр. НП са на обща стойност 9 500 лева. 

За превишение на индивидуалните емисионни ограничения по издадените РЗ, на 
основание чл. 69 от ЗООС са наложени с наказателни постановления четири месечни 
имуществени санкции на:  

- "Горубсо-Златоград"АД, гр.Златоград, за обект: ХХ"Ерма река", с.Ерма река – 
406 лв./мес.; 

-"Горубсо-Мадан"АД, гр.Мадан, за обект: Административна сграда на участък 
"Крушев дол", гр.Мадан – 75 лв./мес.; 

- "Персенски"ООД, с.Жълтуша, общ.Ардино, за обект: МПП"Жълтуша", 
с.Жълтуша, общ.Ардино – 47 лв./мес.; 

-"Върба-Батанци"АД, гр.Мадан, за обект: ХХ"Рудозем-2", гр.Рудозем – 500 
лв./мес. 

През 2017год. продължават да действат наложените през 2016г. месечните 
имуществени санкции на „ПАЛ-БГ“ЕООД-София за заустване на непречистени до ИЕО 
отпадъчни води в р.Широколъшка от „Цех за рибопреработка“-с.Беден и на ЕТ“Ник 60 
Недялко Колаксъзов“-Пловдив за заустване на непречистени до ИЕО отпадъчни води в 
р.Чепеларска от „Цех за рибопреработка“Сините ханчета““-с.Хвойна. 

Поради достигане на ИЕО по РЗ на отпадъчни води са отменени 2 бр. текущи 
месечни имуществени санкции, а една санкция е спряна поради въвеждане на оборотен 
цикъл на отпадъчните води: 

-отменена на „Рудметал”АД, за подобряване качеството на заустваните отпадъчни 
руднични води от р-к „Димов дол” в р.Елховска; 

-отменена на „Върба-Батанци“АД, за преустановяване внасяното замърсяване от 
ХХ“Рудозем-2“ в р.Малка река; 

-спряна на „Стройвъзход“ООД, поради въвеждане на оборотен цикъл на 
отпадъчните води, формиращи се от дейността на ТМСИ. 

II.2.4. Подземни води 
II.2.4.1. Мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води. 
На територията на РИОСВ-Смолян са разположени 6 подземни водни тела (по-

голяма или по-малка част от тях). Мониторинговите пунктове са: 
1. BG3G00000PgMP078 - Извор "Бралото", кв. Райково, гр. Смолян, общ. Смолян,  
2. BG3G000А+PtMP099 - Извор - НИМХ № 39а, с. Беден, общ. Девин  
3.  BG3G00000PtMP100 - Извор - НИМХ № 336, с. Мугла, общ. Смолян  
4. BG3G000A+PtMP101 - Извор "Главата", с. Ерма река, общ. Златоград   
5. BG3G000A+PtMP104 - Извор "Мързян-1, 3", гр. Неделино, общ. Неделино  
6. BG3G000A+PtMP105 - Извор "Свети Иван", гр. Смолян, общ. Смолян  
7. BG3G00000PtMP077 - Извор "Свети дух", гр. Чепеларе, общ. Чепеларе  
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8. BG3G00000PtMP081 - Извор "Серафимовско дере", гр. Рудозем, общ. Рудозем  
9. BG3G0000PG3MP168 - Извор “Палагачевия извор”, гр. Смолян 
10. BG3G0000PG3MP170 - Извор, с. Поляна, общ. Рудозем 
11. BG3G00000PTMP190 - Галерия травербан №1, с. Аламовци, общ. Златоград 
12. BG3G00000PTMP207 - Смолян, Извор „Хубча”, гр. Смолян, общ. Смолян 
13. BG3G00000PTMP205 - Извор „Дупката”, с. Смилян, общ. Смолян 
14. BG3G0000PG3MP169 - Извор "Мочура", с. Мочуре, общ. Рудозем 
15. BG3G00000PTMP200 - Каптиран извор - чешма, Мадан – Златоград 
16. BG3G00000PTMP201 - Каптиран извор - чешма, Мадан – Златоград 
17. BG3G00000PTMP202 - Кладенец, гр. Златоград, общ. Златоград 
18. BG3G0000PG3MP209 - Извор “Мечо  селище”, с. Гела, общ. Смолян 
От Програмата за мониторинг на химичното състояние на подземните води на 

територията на РИОСВ-Смолян през 2017г. отпаднаха 5 бр. мониторингови пунктове 
(изброени по-долу), но са взети и анализирани по една проба от тези мониторингови 
пунктове и резултатите са включени в оценката на химичното състояние на отделните 
водни тела за 2017год.: 

19. BG3G00000PTMP189 - Извор “Мугленски  ивор”, с. Гьоврен, общ. Девин 
20. BG3G00000K2MP203 - Извор „Попини лъки”, с. Триград, общ. Девин 
21. BG3G00000PTMP192 - Извор „Лъчица”, с. Орехово, общ. Чепеларе 
22. BG3G00000PTMP206 - Извор "Голубовица",  с. Кошница, общ. Смолян 
23. BG3G00000PTMP199 - Извор “Грудова усойка”, гр. Златоград, общ. Златоград 

Карта: Мониторинг на химичното състояние на подземните води в района на РИОСВ-
Смолян – 2017 год. 
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II.2.4.2. Оценка на състоянието и характеристика на подземните водни тела. 

Подземните води се оценяват  въз основа на информация, която ИАОС изпраща на 
Басейнова Дирекция „Източнобеломорски басейн”. Пробите са анализирани в ИАОС – 
основно в Регионална лаборатория – Смолян, а отделни проби са анализирани в 
Регионална Лаборатория – Пловдив и Регионална Лаборатория – Хасково. За всеки 
отделен мониторингов пункт има определена схема за пробонабиране и анализиране,  
както следва: 

1. І група - основни физико-химични показатели -  разтворен кислород, рН, 
електропроводимост, нитратни йони, амониеви йони, температура, перманганатна 
окисляемост, обща твърдост, калций, магнезий, хлориди, натрий, калий, сулфати, 
хидрокарбонати, карбонати, сух остатък – анализират се всички показатели във всички 
пунктовете за подземни води сезонно (четири пъти в годината) или на полугодие (два 
пъти годишно). 

2. ІІ група - допълнителни физико-химични показатели – нитритни йони, 
фосфати, желязо (общо), манган – анализират се всички или отделни показатели във 
всички мониторинговите пунктове сезонно (четири пъти в годината) или на полугодие 
(два пъти годишно). 

3. ІІІ група – метали и металоиди – олово, кадмий, арсен, живак, мед, цинк, никел, 
хром - общ, хром – тривалентен, хром – шествалентен – анализират се всички показатели 
във всички мониторинговите пунктове веднъж годишно през трето тримесечие. 
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4. ІV група – органични вещества – предвидено е наблюдение на показателя 
нефтопродукти веднъж годишно в мониторингов пункт при гр. Смолян (Извор „Хубча”). 

За оценка на химичното състояние на ПВТ са използвани данни от изпълнения 
през 2017г. мониторинг на химичното състояние на подземните водни тела. Оценката 
на химичното състояние на ПВТ е извършена съгласно подход за оценка на химичното 
състояние на подземните водни тела и е дадена в две категории – добро и лошо. Подходът 
е разработeн в съответствие с изискванията на Директива 2000/60/ЕС, Директива 
2006/118/ЕО. за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване,  Наредба № 1 
за проучване, ползване и опазване на подземните води, Ръководство № 18 за състоянието 
на подземните води и оценка на тенденциите, Ръководство  №17 за предотвратяване или 
ограничаване на преките и непреките отвеждания, и Ръководството за докладване по РДВ 
през 2016 г. 

Резултатите се сравняват със стандарт за качество съгласно Приложение № 1 към чл. 
10, ал. 2, т. 1 на Наредба № 1 от 10.10.2007г. (ДВ, бр. 87 от 2007г., посл. изм. и доп., ДВ, 
бр. 102 от 23 декември 2016 г.) за проучване, ползване и опазване на подземните води и с 
прагови стойности (ПС) (определени по реда на чл. 118б от Закона за водите) на 
отделните показатели. 

Таблица: Оценка на химическото състояние  на подземни води в района на РИОСВ – 
Смолян – 2016 год., в обхвата на БД „ИБР“(редове от 1 до 6) и БД „ЗБР“(редове от 7 до 
9)

№
 п

о
 р

ед

Код ПВТ  Име ПВТ 

Вещества 
или 

показатели 
на 

замърсяване 

Обща оценка 
на химичното 
състояние на 

ПВТ - 
Концентрации 

на РС 
(2017год.) над 

Стандарт и 
над ПС 

Влошаване на 
качествата на 

подземните 
води, 

предназначени 
за питейно-

битово 
водоснабдяване 

-
Средногодишни 
концентрации 
(2017год.) над 
Стандарт за 
качество на 

питейни води и 
над ПС 

Обща 
оценка на 
химичното 
състояние 

на ПВТ  

1 BG3G0000PgN020
Пукнатинни 

води -  Пещера-
Доспат 

Няма мониторингови пунктове 
от националната мрежа за 
мониторинг на химичното 

състояние на подземните води 
за наблюдение на територията 

Няма 
мониторингови 

пунктове от 

националната 

добро 



48

на РИОСВ-Смолян. Оценката е 
извършена по данни от 

мониторнгови пунктове на 
територията на Област 

Пазарджик за 2016г., които не 
показват отклонение за 

наблюдаваните показатели. 

мрежа за 
мониторинг на 

химичното 
състояние на 

подземните води 

черпещи вода за 
питейно-битово 
водоснабдяване 

за наблюдение 
на територията 

на РИОСВ-

Смолян. 
Оценката е 

извършена по 

данни от 
мониторнгови 
пунктове на 

територията на 
Област 

Пазарджик за 

2016г., които не 
показват 

отклонение за 

наблюдаваните 
показатели 

2 BG3G00000Pt041
Карстови води - 

Централно 
Родопски масив 

добро 

3 BG3G00000Pt043
Карстови води - 

Смолянски 
масив 

добро 

4 BG3G000PtPg049

Пукнатинни 
води - Източно 

Родопски 
комплекс 

Амониеви 
йони (mg/l) 

0,4155 лошо 

5 BG3G00000Pt050

Пукнатинни 
води - Централно 

Родопски 
комплекс 

добро 

6 BG3G00000Pt051

Карстови води - 
Настан - 

Триградски 
басейн 

Желязо 
(mg/l)

0,16 - 0,278 лошо 

7 BG4G001QNPg010

Порови води в 
кватернер-

Неоген-Палеоген 
- Доспат 

добро 

8 BG4G0001Pt1030

Пукнатинно-
карстови води в 

Сатовчански 
карстов басейн, 
Долнодряновски 

плутон 

добро 

9 BG4G001PtPz026

Пукнатинни 
води в 

Западнородопски 
метаморфити, 

добро 
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Южнобългарски 
гранити, 
Барутин-

буйновски 
плутон 

Забележка: Общата оценка определя „добро” химично състояние на ПВТ 
BG3G0000PgN020 и  BG3G00000Pt041 на територията на ИБР 

II.2.4.3. Характеристика на подземните водните тела. 

II.2.4.3.1. Подземно водно тяло BG3G0000PgN020 /Пукнатинни води - 
Пещера-Доспат/ 

ПВТ е разположено в югозападната част на Източнобеломорски басейн. ПВТ има 
площ 769,38 км². Водоносния хоризонт е изграден от риолити, игнимбрити, туфи, 
лавобрекчи, брекчоконгломерати, пясъчници, варовици, а покриващите ПВТ пластове в 
зоната на подхранване - на места конгломерати, пясъци, глини. Подхранване на ПВТ – от 
инфилтриращите се валежи.  

Това ПВТ няма мониторингови пунктове от националната мрежа за мониторинг на 
химичното състояние на подземните води, както и черпещи вода за питейно-битово 
водоснабдяване на територията на РИОСВ-Смолян. Оценката е извършена по данни от 
мониторнгови пунктове на територията на Област Пазарджик за 2016г., които не показват 
отклонение за наблюдаваните показатели. 

II.2.4.3.2. Подземно водно тяло BG3G00000Pt041 /Карстови води - Централно 
Родопски масив/ 

Обхваща карстов масив Перущица – Огняново, Михалковски карстов басейн, 
Куклен-Добростански карстов басейн, карстов басейн Лъки-Хвойна, разположено е по 
северната периферия на Западни Родопи и част от Централни Родопи. Водоносния 
хоризонт е изграден основно от мрамори, амфиболити, шисти, калкошисти, гнайси. 
Покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване са валуни, пясъци, конгломерати, 
брекчоконгломерати, пясъчници, варовици, битуминозни шисти, моласови отложения, 
маломощни въглищни пластове, на места - туфи и туфити. Цялото ПВТ има площ – 552,77 
кв.км. Подхранването е от инфилтриралите се валежи там, където мраморите се разкриват 
на повърхността, от подземния поток в алувиалните отложения (там където алувия заляга 
върху мраморите). На територията на РИОСВ-Смолян се разполага една съвсем малка 
част от това ПВТ. 

В мониторингов пункт при с. Орехово (Извор „Лъчица”) от извършените 
наблюдения върху химичното състояние не се установяват концентрации на РС (2017 
год.) над стандарт и над ПС и средногодишни концентрации (2017 год.) над стандарт за 
качество на питейни води и над ПС. 

Общата оценка на химичното състояние на ПВТ BG3G00000Pt041 през 2017г. е 
„добро”. 

В сравнение с 2016г.: общата оценка на химичното състояние на ПВТ 
BG3G00000Pt041 е „добро”. 

II.2.4.3.3. Подземно водно тяло BG3G00000Pt043 / Карстови води - Смолянски 
масив /
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ПВТ е разположено в южната част на Източнобеломорски басейн. Водоносния 
хоризонт е изграден от мрамори - на места процепени от ерозирали, гнайси, калкошисти, 
амфиболити, мраморни брекчи, а покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване – 
почвен слой - кафяви горски почви: палеогенски дебелослойни аркоззни пясъчници, 
разслоени от тънко слойни, алевролити, мрамори и мраморни брекчи. ПВТ има площ от  
148,89 км². Подхранването на карстовия поток става от валежите, от пукнатинната вода на 
риолитовия покров (където последните лежат върху мраморите). 

В открития карст водата е силно уязвима на замърсяване.   

В мониторингови пунктове при гр. Смолян (извор "Свети Иван", извор „Бралото”, 
извор „Хубча”), с. Смилян (извор „Дупката”) и с. Кошница (извор "Голубовица") от 
извършените наблюдения върху химичното състояние през 2017 год. не се устновяват 
концентрации на РС над стандарт и над ПС и средногодишни концентрации над стандарт 
за качество на питейни води и над ПС. 

Общата оценка определя „добро” химично състояние на ПВТ BG3G00000Pt043 през 
2017г., което се потвърждава и от извършената оценка през 2016г. 

II.2.4.3.4. Подземно водно тяло BG3G000PtPg049 / Пукнатинни води - Източно 
Родопски комплекс/ 

ПВТ има площ от 6593,09 км². Водоносния хоризонт е изграден от  риолити, 
андезити, пирокластични риодацити, туфи, туфити, туфозни пясъчници и алевролити, 
варовици - кавернозни, варовити пясъчници, мергели, конгломерати, пясъчници, глини,  
гнайсошисти, гранитизирани гнайси,  гранитогнайси, гнайси, мигматити, шисти 
амфиболити, мрамори, калкошисти. Покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване 
са различни типовe  кафяви и канелени горски почви, изветрели в различна степен 
разнообразни вулкански, вулкано-седиментни, метаморфни и магмени скали.   

От извършените наблюдения върху химичното състояние през 2017 год. се 
констатира:  

І. Обща оценка на химичното състояние на ПВТ – не се установяват концентрации 
на РС над стандарт и над ПС.  

ІІ. Влошаване на качествата на подземните води, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване - в мониторингов пункт при с. Мочуре (извор "Мочура") е установена 
средногодишна концентрация над ПС за показателя амониеви йони - 0,4155 mg/l (ПС - 
0,3791 mg/l). През четвърто тримесечие в този монитиорингов пункт се наблюдава 
завишено съдържание над стандарт (0,5 mg/l) за показателя амониеви йони - 0,743 mg/l.  

Наблюдават се единични стойности (през четвърто тримесечие) над стандарт за 
показателя амониеви йони (0,5 mg/l) в мониторингови пунктове при гр. Рудозем (извор 
"Серафимовско дере") - 0,634 mg/l и при с. Поляна (извор) - 0,751 mg/l. 

Трябва да отбележим, че при еднократно пробонабиране е измерена стойност над 
стандарт за показателя арсен (стандарт – 10 μg/l) в мониторингов пункт: «Каптиран извор 
– чешма», гр. Мадан – гр. Златоград, BG3G00000PTMP201 – измерена е стойност за този 
показател – 12,8 μg/l. Този мониторингов пункт е крайпътна чешма на автомобилен път  
от гр. Мадан за гр. Златоград. 

Общата оценка определя „лошо” химично състояние на ПВТ BG3G000PtPg049 на 
територията на РИОСВ-Смолян през 2017г., показател на замърсяване е амониеви 
йони. 
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Наблюдава се влошаване на химичното състояние в сравнение с 2016г. 

II.2.4.3.5. Подземно водно тяло BG3G00000Pt050 / Пукнатинни води - Централно 
Родопски комплекс/ 

ПВТ има площ от 1658,61 км². Водоносния хоризонт е изграден от гнайсошисти, 
гранитизирани биотитови и двуслюдени гнайси, мигматити, шисти, калкошисти, 
прослойки мрамори. Покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване са различни 
типовe кафяви и канелени горски почви, отделни петна  изветрели в различна степен 
гранити в южната част.   

В мониторингови пунктове при гр. Чепеларе (каптиран карстов извор "Свети  Дух") 
и  с. Гела, (извор “Мечо селище”) от извършените наблюдения върху химичното 
състояние през 2017 г. не се установяват концентрации на РС (2017 год.) над стандарт и 
над ПС и средногодишни концентрации (2017 год.) над стандарт за качество на питейни 
води и над ПС. 

Общата оценка определя „добро” химично състояние на ПВТ BG3G00000Pt050 през 
2017г., което се потвърждава и от извършената оценка през 2016г..

II.2.4.3.6. Подземно водно тяло BG3G00000Pt051 / Карстови води - Настан - 
Триградски басейн/ 

ПВТ има площ от 390,93 км². Водоносния хоризонт е изграден от  мрамори, в 
областта на подхранване – гранити, на места мраморите са покрити от палеогенски 
грубокъсови наслаги. Покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване са различни 
типовe  кафяви и канелени горски почви, добре окарстени мрамори,  в отделни участъци 
покрити от палиогенски брекчоконгломерати, пясъчниици, алевролити, аргилити, в 
южната част - изветерли гранити.   

От извършените наблюдения върху химичното състояние през 2017 год. се 
констатира:  

І. Обща оценка на химичното състояние на ПВТ – не се установяват концентрации 
на РС над стандарт и над ПС.  

ІІ. Влошаване на качествата на подземните води, предназначени за питейно-битово 
водоснабдяване - в мониторингови пунктове при с. Мугла (извор - НИМХ № 336, карстов 
извор) и Триград, (извор „Попини лъки”) се установяват средногодишни концентрации 
съответно над ПС и над стандарт за показателя желязо - 0,16 mg/l (ПС - 0,1513 mg/l) и 
0,278 mg/l (стандарт - 0,2 mg/l).  

В мониторингов пункт при с. Мугла при еднократно пробонабиране е измерена 
стойност над ПС за показателя олово -  0,0083 mg/l (ПС – 0,008 mg/l), без да превишава 
стандарта за качество (0.01 mg/l). 

Общата оценка определя „лошо” химично състояние на ПВТ BG3G00000Pt051 през 
2017г., като показател на замърсяване е желязо по който се наблюдава влошаване на 
химичното състояние в сравнение с 2016 г. 

II.2.5.Състояние на хидротехническите съоръжения 
II.2.5.1.Хидротехнически съоръжения под контрол на РИОСВ по 

общини(брой и разпределение по собственост на язовири, техническо състояние) 
Хидротехническите съоръжения на територията на РИОСВ-Смолян и 

контролирани от инспекцията са: 
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1.Хвостохранилище „Рудозем-2“, гр.Рудозем, Община-Рудозем, Област-Смолян. 
Хвостохранилището е собственост и се експлоатира от „Върба-Батанци“АД-Златоград; 

2.Хвостохранилище „Ерма река“, с.Ерма река, Община-Златоград, Област-
Смолян. Хвостохранилището е собственост и се експлоатира от „Горубсо 
Златоград“АД-Златоград; 

3.Хвостохранилище „Лъки-2“, гр.Лъки, Община-Лъки, Област-Пловдив. 
Хвостохранилището е собственост и се експлоатира от „Лъки инвест ЛОФ“ЕООД-
гр.Лъки; 

Хвостохранилищата са съоръжения за пречистване на отпадъчни води, 
формирани от преработката на оловно-цинкови руди при процес на флотация, като 
същевременно се явяват и депа на твърдия отпадък, така наречения „хвостов шлам“. 
Само по себе си хвостохранилището функционира в комплекс с две други съоръжения-
багерна помпена станция и транспортен тръбопровод за хвостовия 
шлам(хвостопровод), когато транспорта на хвостовия шлам се извършва напорно при 
разположена на по-ниска кота флотационна фабрика. 

По вида на изграждане хвостохранилище „Рудозем-2“и хвостохранилище „Ерма 
река“ са „долинен” тип, а хвостохранилище „Лъки-2“ е „брегови” тип. При „долинен” 
тип, съоръжението се изгражда в долината на река или дере, като долината се 
прегражда със земно-насипна стена, докато при „брегови” тип от трите страни се 
изгражда земно-насипна стена, а реката или дерето остават в страни. 

Контрола от страна РИОСВ-Смолян се осъществява върху ефекта на пречистване 
на отпадъчните води, формирани при флотацията и факторите, които оказват влияние 
върху пречиствателния процес: 

-площ на водното огледало; 
-фронт(плаж) на намиване; 
-необходим воден обем за осигуряване на достатъчен времепрестой за утаяване на 

гвърдата фракция; 
-спазване технологията на флотационния процес и количеството влагани 

реагенти, способстващи за по-пълно извличане на металния концентрат. 

II.2.5.2.Извършени проверки, констатирано състояние 
През 2016 год. се извършиха планови и извънпланови проверки на 

хвостохранилищата: 
-ХХ“Лъки-2“-една планова проверка(КП); 
-ХХ“Рудозем-2“-две планови и една извънредна проверка по подаден сигнал; 
-ХХ“Ерма река“- две планови и една извънредна проверка  
При извършените проверки на хвостохранилищата през 2016 год. е установена 

добрата работа на съоръженията по отношение пречистването на отпадъчните води, 
като не е констатирано превишение на ИЕО и/или ПДК по контролираните показатели. 

През 2016 год. е извършено задигане на земно-насипната стена на ХХ”Ерма река” 
с 5м до кота 585 м.(н.в.) и задигане на шахтовия преливник с 3 м до кота 580,5 м.( н.в.), 
което ще осигури най-малко за още 10 год. обем на съоръжението при нормална работа 
на „Ермореченска обогатителна фабрика” към „Родопи еко проджект”АД-Златоград. 

През 2015 год. приключи надграждането на земно-насипната стена на 
ХХ”Рудозем-2”, задигане на аварийния преливник и скатните преливници, а към 
средата на 2016 год. се възстанови нормалния фронт на намиване откъм стената. По 
този начин също се осигури минимум 10 год. експлоатация на съоръжението при 
нормална работа на „Рудоземска обогатителна фабрика”. 

През 2016 год. от страна на „Лъки инвест”АД-Лъки се стартира процедура по 
инвестиционно намерение за одобрение и издаване на съответните строителни книжа за 
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извършване на реконструкция на ХХ”Лъки-2”. Очаква се строително-монтажните 
работи по реконструкцията да приключат към края на 2018 год., като ще се осигури 
нормална работа за минимум още 10-15 год. 

II.2.5.3.Разрешени през годината проблеми 
Решените проблеми по експлоатацията на хвостохранилищата „Рудозем 2“ и 

„Ерма река“ са: 
1.След надстрояването на земно-насипните стени се осигурява достатъчен обем за 

ефективна работа на съоръженията за период от минимум 10год.; 
2.Подобряване пречиствателният ефект, вследствие на по-големия обем и 

увеличената площ на водното огледало; 
3.Монтиране на нови контролно-измервателни системи за следене устойчивостта 

на съоръженията, допустимата филтрация и заустваните пречистени отпадъчни води 
във водоприемниците; 

II.2.6.План за управление на риска от наводнения 
От определените в Програмата от мерки на утвърден в края на 2016 г. от 

Министерски съвет План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в 
Източнобеломорски район 2016-2021 г. за територията на РИОСВ-Смолян са 
стартирали следните мерки: 

Предвидени дейности по ИН Уникален 
код на 
мярката

Име на 
мярката

Описание на мярката

Почистване на запълнените с наноси 
участъци от р. Чепинска в участъка в 
гр. Рудозем с цел освобождаване на 
обеми и осигуряване преминаване на 
висока вълна - Общо количество 
баластра около 1 000 м3.

AR_08_02 Почистване на 
речни участъци 
и дерета за 
осигуряване 
преминаване на 
висока вълна  

Почистване на запълнените с наноси 
участъци от р. Чепинска в участъка в 
гр. Рудозем с цел освобождаване на 
обеми и осигуряване преминаване на 
висока вълна - Общо количество 
баластра около 1 000 м3.

Изграждане на защитна 
стоманобетонна стена като 
продължение на съществуващата, до 
моста за Гробищния парк. Дължина 
303.00 м и средна височина 4.70 м. 

AR_05_25 Изграждане на 
нови корекции 

Изграждане на нова стоманобетонна 
защитна стена в кв. "Изгрев" по левия 
бряг на р. Върбица - след устието на 
Дерето протичащо покрай ул. "Бор" - 
параметри на стената: дължина 650 м; 
височина 2,00 м; дебелина 0,50 м 

Изграждане на подпорна стена на 
улица „Петър Берон”, до Римски мост, 
по десния бряг на р. Черна в гр. 
Смолян. Дължина 138.80 м. и средна 
височина 5.00 м. 

AR_06_06 Изграждане на 
нови корекции 

Изграждане на нови подпорни стени - р. 
Черна, гр. Смолян (100 м ляв бряг и 400 
м - десен бряг) 

Изземване на наносни отложения – 
Участък 1. Начало на участъка - В-41° 
29' 52.326'';L-24° 56' 20.301''.Край на 
участъка - В-41° 30' 12.440'';L-24° 56' 
10.964''

AR_07_02 Почистване на 
речни участъци 
и дерета за 
осигуряване 
преминаване на 
висока вълна  

Почистване на запълнените с наноси 
участъци от заливните тераси на р. 
Маданска с цел освобождаване на 
обеми и осигуряване преминаване на 
висока вълна - участък с дължина 8300 
м. Общо количество баластра около 28 
000 м3.

Изземване на наносни отложения - 
Малка река (десен приток на река 
Маданска). Начало на участъка -В-41° 
29' 42.500'';L-24° 56' 46.828''. Край на 
участъка - В-41°29' 55.187'';L-24° 56' 
33.187''

AR_07_08 Почистване на 
речни участъци 
и дерета за 
осигуряване 
преминаване на 
висока вълна  

Почистване на запълнените с наноси 
участъци от заливните тераси на десния 
приток на р. Маданска с цел 
освобождаване на обеми и осигуряване 
преминаване на висока вълна - участък 
с дължина 2000 м. Общо количество 
баластра около 5 000 м3.
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Възстановявяне на подпорна стена на 
ул." Атанас Шапарданов" в кв. 
Устово, гр. Смолян 

AR_06_05 Реконструкция и 
поддържане на 
корекциите 

Реконструкция на подкопани участъци 
от наличните подпорни стени, 
вследствие общо понижение на речното 
дъно - обща дължина 13 000 м. 
Поддръжка на съществуващите 
подпорни стени по двата бряга на р. 
Куртин Лом с приблизителна дължина 
20 000 м. 

Надграждане на стоманобетонна 
защитна стена в кв. „Изгрев” по левия 
бряг на река Върбица – участъка след 
моста на ул. Прогрес в гр. Златоград 
L=120m, H=1 m

AR_05_23 Изграждане на 
нови корекции 

Надграждане с 1,00 м на 
съществуващата стоманобетонна 
защитна стена в кв. "Изгрев" по левия 
бряг на р. Върбица - в участъка след 
моста на ул. "Прогрес" - параметри на 
надграждането: дължина 120 м; 
височина 1,00 м; дебелина 0,20 м 

Изграждане на монолитна 
стоманобетонна подпорна стена за 
укрепване на левия бряг на 
р.Чепинска. Подпорната стена свързва 
две съществуващи подпорни стени. 
Дължина 84м и средна височина 7 м 

AR_08_04 Изграждане на 
нови корекции 

Доизграждане на защитната 
стоманобетонна стена по левия бряг на 
р. Чепинска (в кв. Мейково при 
миньорските блокчета) за защита на 
жилищните сгради - дължина 75 м, 
широчина 0,60 м и височина 10 м 

Почистване на участъци от р. Арда в 
границите на урб. територия на гр. 
Рудозем – 5 участъка с обща дължина 
от  893 м, общ обем от 29 000 м3.

AR_08_19 Почистване и 
стопанисване на 
речните легла в 
границите на 
урбанизирана 
територия 

Основно и ежегодно почистване на р. 
Арда в участъка в гр. Рудозем от СОУ 
"Св. Св. Кирил и Методий" - до края на 
гр. Рудозем след ПСОВ-Рудозем – 
дължина на участъка 5 630 м 

Почистване на участъци от Чепинска 
в урб. територия на гр. Рудозем, от 
началото на града до устието й в р. 
Елховска. 

AR_08_01 Почистване и 
стопанисване на 
речните легла в 
границите на 
урбанизирана 
територия 

Основно и ежегодно почистване на 
коритото на р. Чепинска - 1 320 , от 
начало - в гр. Рудозем, кв. Мейково, - 
"миньорските блокове" по ул. "Кап. 
Петко Вовода" – край устието на реката 
в р. Елховска (в района на моста на ул. 
"Кап. П. Войвода" и бул. "България" 

Доизграждане на защитната 
стоманобетонова стена по десния бряг 
на р. Елховска преди моста на ул. 
"Кап. П. Войвода" по ул. "Стадиона" - 
дължина 305 м, широчина 0,50 м и 
височина 7 м (в едно с основите) 

AR_08_15 Изграждане на 
нови корекции 

Доизграждане на защитната 
стоманобетонова стена по десния бряг 
на р. Елховска преди моста на ул. "Кап. 
П. Войвода" по ул. "Стадиона" - 
дължина 305 м, широчина 0,50 м и 
височина 7 м (в едно с основите) 

Изграждане на нова стоманобетонна 
стена по левия бряг на р. Сивковска 
надолу по течението от моста на ул. 
Дичо Петров между съществуващи ст. 
бет. стени. Дължината на 
съоръжението възлиза на 115 м, а 
височината - 2.5 м. 

MA_09_22 Изграждане на 
нови корекции 

Изграждане на нова стоманобетонна 
стена по левия бряг на р. Сивковска 
надолу по течението от моста на ул. 
Дичо Петров между съществуващи ст. 
бет. стени. Дължината на съоръжението 
възлиза на 115 м, а височината – 2.5 м. 

Изграждане на нова ст.бет. стена по 
левия бряг на р. Девинска в участъка 
нагоре по течението от моста на ул. 
"Освобождение" с приблизителна 
дължина 130 м. Височината на стената 
е приета 3 м. 

MA_12_15 Изграждане на 
нови корекции 

Изграждане на нова ст.бет. стена по 
левия бряг на р. Девинска в участъка 
нагоре по течението от моста на ул. 
"Освобождение" с приблизителна 
дължина 130 м. Височината на стената е 
приета 3 м. 

Ремонт на участъци от стената с 
подкопани фундаменти. 
Възстановяване на участъци от 
стената с нарушена зидария, най-вече 
в участъка по десния бряг срещу ОУ 
Н. Вапцаров. 

AR_07_03 Реконструкция и 
поддържане на 
корекциите 

Ремонт на участъци от стената с 
подкопани фундаменти. 
Възстановяване на участъци от стената 
с нарушена зидария, най-вече в 
участъка по десния бряг срещу ОУ „Н. 
Вапцаров”.  
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Изграждане на масивен 
стоманобетонен парапет над 
каменнозидана подпорна стена (на 
мястото на стществуващия стоманен) 
по левия бряг на р. Девинска в 
участък с дължина 370 м и долен край, 
фиксиран на приблизително 130 м 
нагоре по течението от моста на ул. 
"Освобождение". Височината на 
парапета е приета 1 м. 

MA_12_12 Изграждане на 
нови корекции 

Изграждане на масивен стоманобетонен 
парапет над каменнозидана подпорна 
стена (на мястото на стществуващия 
стоманен) по левия бряг на р. Девинска 
в участък с дължина 370 м и долен 
край, фиксиран на приблизително 130 м 
нагоре по течението от моста на ул. 
"Освобождение". Височината на 
парапета е приета 1 м. 

Реконструкция на подкопани участъци 
от наличните подпорни стени, поради 
подкопаване на основите им - обща 
дължина 2000 м. Поддръжка на 
съществуващите подпорни стени по 
двата бряга на р. Неделинска 
(Узундере) с приблизителна дължина 
6500 м 

AR_04_05 Реконструкция и 
поддържане на 
корекциите 

Реконструкция на подкопани участъци 
от наличните подпорни стени, поради 
подкопаване на основите им - обща 
дължина 2000 м. Поддръжка на 
съществуващите подпорни стени по 
двата бряга на р. Неделинска 
(Узундере) с приблизителна дължина 
6500 м  

Почистване на участъци от р. Арда 
извън урбанизираната територия на 
гр. Рудозем – 5 участъка с обща 
дължина 893 м, общ обем 29 000 м3.

AR_08_20 Почистване на 
речни участъци 
и дерета за 
осигуряване 
преминаване на 
висока вълна  

Почистване на запълнените с наноси 
участъци от р. Арда в участъка в гр. 
Рудозем от СОУ "Св. Св. Кирил и 
Методий" – до края на гр. Рудозем след 
ПСОВ-Рудозем - дължина на участъка 5 
630 м - Общо количество баластра 
около 10 000 м3.

Реконструкция и ремонт и 
рехабилитация на язовир „Лагера" 

AR_06_41 Реконструкция и 
ремонт на 
язовири 

Реконструкция и ремонт и 
рехабилитация на язовири Кирянов 
гьол /Рибката/ и язовир „Лагера" 

Реконструкция и ремонт и 
рехабилитация на язовир Кирянов 
гьол /Рибката/  

AR_06_41 Реконструкция и 
ремонт на 
язовири 

Реконструкция и ремонт и 
рехабилитация на язовири Кирянов 
гьол /Рибката/ и язовир „Лагера” 

Разработване и изпълнение на 
областни и общински програми за 
намаляване риска от бедствия, 
включително от наводнения – Област 
Смолян. 20 000 лв. за разработване 

EARBD_12 Разработване и 
изпълнение на 
областни и 
общински 
програми за 
намаляване 
риска от 
бедствия вкл. от 
наводнения 

Разработване и изпълнение на областни 
и общински програми за намаляване 
риска от бедствия, включително от 
наводнения 

За 2017 г. в БД ИБР няма данни за наводнения за територията на РИОСВ-Смолян. 
Програмата от мерки на ПУРН в Източнобеломорски район 2016-2021 г. е достъпна за 
разглеждане в табличен и графичен вид чрез географска информационна система (ГИС) на 
БД ИБР. Връзка към ГИС на БД ИБР е изведена на началната страница на интернет 
страницата на БД ИБР. 

ІІ.3. ЗЕМИ И ПОЧВИ 

1. Обобщена информация за територията на РИОСВ - Смолян,

Баланс по видове територии на област Смолян по предназначение:  
Съгласно 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: 
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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

2. Замърсяване на почвата с тежки метали и металоиди 
Съгласно програмата за почвен мониторинг I-во ниво – широкомащабен 

мониторинг, през 2017г. от Регионална лаборатория - Смолян са взети проби от 7 
пункта, както следва: с. Кръстатица, общ. Баните, с. Планинско, общ. Баните, с. 
Диманово, общ. Неделино, с. Дряново, общ. Лъки, с. Чокманово, общ. Смолян, с. 
Михалково, общ. Девин и с. Барутин, общ. Доспат. Извадките са изпратени за  
изпитване в други Регионални лаборатории към ИАОС, като резултатите ще бъдат 
обработени през 2018г. 

През 2017г. са обработени резултатите от извършения мониторинг през 2016г. на 
следните пунктове: с. Дряново, общ. Лъки, с. Кръстатица, общ. Баните, Триград и 
Настан, общ. Девин и пунктове Киселчово и Солища, общ. Смолян. За пунктовете в с. 
Дряново и с. Кръстатица отново се наблюдават нива на олово над ПДК, като се 
предполага, че замърсяването е фоново. Резултатите за тежки метали от останалите 
пунктовете в сравнение  с предходни години са с близки стойности, което показва, че 
няма промяна на цялостната картина.  

На два пункта има отчетени превишения на органохлорни пестициди и 
полициклични ароматни въглеводороди, както следва: 

1. Пункт с. Дряново, общ. Лъки, със статут на настоящо земеползване „нива“, се 
установяват завишени нива на някои органохлорни пестициди (OCP), като такива не са 
отчитани през предходни пробонабирания. Пунктът е включен за мониторинг няколко 
поредни години, за да се установи дали има тенденция в отчетените завишени 
стойности. 

2. Пункт с. Кръстатица, общ. Баните, със статут на настоящо земеползване „нива“, 
резултатите от взетите почвени проби показват завишени нива  на някои полициклични 
ароматни въглеводороди (PAH), като такива не са отчитани през предходни години. 
Пункта също е включен за мониторинг и през следващите години.  

3. Не се наблюдават надвишения над ПДК при пунктове Триград и Настан, общ. 
Девин и пунктове Киселчово и Солища, общ. Смолян 

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 
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отстраняване на минали екологични щети, причинени до приватизацията на 
дружеството „Лъки Инвест” АД.  

По Програмата за отстраняване на минали екологични щети на "Лъки Инвест 
"АД-Лъки е приключена изцяло техническата и биологична рекултивации на  
хвостохранилище ”Лъки-1” в гр. Лъки, като предстои приемането на строежа от 
комисия. През годината е извършена проверка на обекта, като са дадени предписания за 
почистване на отводнителните канавки и възстановяване на биологичната 
рекултивация, нарушена при извършване на ремонтни дейности на далекопровод, 
попадащ в района на обекта. 

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 общо 42бр. Б-Б 
кубове, както следва: 

- складове за излезли от употреба ПРЗ – с. Давидково, общ. Баните, с. Орехово 
общ. Чепеларе, с. Търън и м. „Герзовица” общ. Смолян и с. Сатовча, общ. Сатовча; 

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

При извършена проверка през м. август на площадката за съхранение на Б-Б 
кубове в с. Бърчево, общ. Рудозем  са  установени течове от два ББ-куба. Дадено е 
предписание на Община Рудозем за предприемане на мерки за преустановяване на 
течовете и уведомяване на РИОСВ-Смолян, като при извършената последваща проверка 
на място се установява, че течовете по кубовете са ликвидирани. Не са констатирани 
други нередности на площадките за съхранение на Б-Б кубове на територията на 
инспекцията. 

При проверките през годината се установява, че сградите на складове за 
пестициди са в сравнително добро състояние, не е нарушена целостта на огражденията 
и покривната конструкция. Няма осигурена охрана на площадките, същите се 
наблюдават от кметовете на съответните населени места. Не се установяват разливи и 
разпиляване на препарати, кражби, нерегламентирано изнасяне и други. Няма промяна 
в числеността и състоянието на складовете и ББ кубовете. 

Складовете на територията на инспекцията с негодни за употреба ПРЗ са 
включени в Българо-Швейцарски проект: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли 
от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на 
годност“, като предстои препаратите да бъдат обезвредени и складовете санирани. 

През месец декември е представена в ИАОС актуална информация за състоянието 
на складовете и ББ-кубовете за негодни и забранени продукти за растителна защита. 

5. Замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители, вкл. 
нефтопродукти  

През 2017 г. не са постъпвали сигнали и не е констатирано наднормено 
замърсяване с устойчиви органични замърсители, включително нефтопродукти, на 
територията на РИОСВ. 

6. Ерозия на почвите 
Съществените проблеми свързани с ерозията и увеличаването на ерозийните 

процеси на почвите е съществуването на обширни територии с нарушена почвена 
покривка от дейността на добивните предприятия и незаконния добив на скални 
материали.  
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Принос към ерозията на почвите имат също така големите количества валежи, 
които довеждат до изнасяне на почвената покривка. 

7. Засоляване и вкисляване на почвите 
През 2017г. е извършен мониторинг ІІ ниво – вкисляване  в четири пункта – 

„Рожен“, Борино, Доспат и Сатовча. Резултатите от анализите от всички пунктове са 
показали киселинно-алкално равновесие в почвата около стойност от pH 4 до pH 5; 

През 2017 год. Регионална лаборатория - Смолян е изпълнила мониторинговата 
програма съгласно указанията на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). 

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

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

Продължава контрола по населени места за недопускане на нерегламентирани 
замърсявания с битови и строителни отпадъци. При извършени регулярни проверки по 
населените места са установени 24 замърсени площи с битови и строителни отпадъци. 
Дадени са предписания за почистване на замърсените участъци, като при извършените 
последващи проверки се установява, че същите са почистени. При проверките се 
установяват предимно повторни замърсявания на вече почистени участъци, за които са 
предприети действия от страна на общините.  

През 2017г. отново се извършиха проверки за нерегламентирани замърсявания на 
речните корита и прилежащите им терени по  Заповед на Министъра на околната среда 
и водите. До всички общини се изпратиха писма с предписания за почистване на 
замърсени площи с отпадъци, като по техни данни, почистените нерегламентирани 
замърсявания са 161 бр. 

Отчита се намаляване на нерегламентираното изхвърляне на  битови отпадъци. 
Нерегламентираните замърсявания са преди всичко от строителни отпадъци, поради 
липсата на съоръжения за третиране им в региона. 

Нерегламентирани замърсявания на площи с битови и/или строителни 
отпадъци по населени места  

№ по 
ред 

Нерегламентирани замърсявания от битови и/или строителни 
отпадъци / местоположение 

Замърсени 
площи / брой 

Почистени 
площи / брой 

Община Смолян 
1. гр. Смолян 6 6
2. с. Стойките  2 2
3. с. Полковник Серафимово 1 1
4. КК „Пампорово“ 2 2

Община Девин 
5. с. Лясково 1 1

Община Доспат 
6. с. Змейца 1 1

Община Рудозем 
7. с. Чепинци 1 1

Община Неделино 
8. гр. Неделино 4 4

Община Баните 
9. с. Баните 1 1

Община Лъки 
10. гр.Лъки 2 2

с.Манастир 1 1
Община Сатовча 
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11. с. Сатовча 1 1
12. с. Слащен 1 1
Общо констатирани и почистени нерегламентирани замърсявания 

през 2017г. 
24 24

9. Кратка обобщена оценка за състоянието на почвите на територията на 
РИОСВ – Смолян 

На територията на инспекцията през годината не са установени замърсявания на 
почвите с устойчиви органични замърсители, вкл. нефтопродукти и с препарати за 
растителна защита с изтекъл срок на годност. Всички складове на територията на 
РИОСВ-Смолян с негодни за употреба ПРЗ са включени в Българо-Швейцарски 
проект: „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други 
препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“. Предстои препаратите да 
бъдат обезвредени извън територията на страната  и складовете санирани. 

При установяване на замърсени площи с битови и строителни отпадъци се дават 
предписания за своевременното им почистване, с цел недопускане образуването на 
нерегламентирани сметища, които могат да доведат до отрицателна промяна в 
характеристиките на почвения слой. 

II.4. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

1. Защитени територии в териториалния обхват на дейност на РИОСВ – 
Смолян. 

В териториалния обхват на Регионалната инспекция по околна среда и води-
Смолян попадат 61 защитени територии, обявени по реда на Закона за защитените 
територии, от които 4 резервата, 4 подържани резервата, 27 защитени местности и 26 
природни забележителности. 

В таблицата е представена по-подробна информация за защитените територии в 
табличен вид, както следва: 

№ 
по 
ред 

Наименование Категория 
Собственост и 
стопанисване 

Територия 
/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 

13,581 Ардино Не 

3.
„Родопски 
силивряк” 

Природна 
забележителност 

Общинска 
публична 

0,076 Ардино Не 

4.
„Родопски 
силивряк” 

Природна 
забележителност 

Общинска 
публична 

0,161 Ардино Не 

5.
„Хладилната 

пещера” 
Природна 

забележителност 
Общинска 
публична 

0,147 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 
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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 
154,802 Девин Да 

13. "Шабаница" 
Поддържан 

резерват 
Държавата-

МОСВ 
22,084 Девин Да 

14.
"Триградско 

ждрело" 

Защитена 
местност 
Защитена 
местност 

Държавна 
публична 
Общинска 
публична 

Частна 

710,569 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 

17,341 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 Държавна 3,036 Смолян Не 
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местност публична 

31. "Падала" 
Защитена 
местност 

Държавна 
публична 

Частна 
Стопанисвана 
от общината 

34,138 Смолян Не 

32. "Ливадите" 
Защитена 
местност 

Частна 
Стопанисвана 
от общината 

1,001 Смолян Не 

33. "Рожен" 
Защитена 
местност 

Кооперативна 
Частна 

110,509 Смолян Не 

34.
"Момина вода-

Ахматица" 
Защитена 
местност 

Кооперативна 
Частна 

Общинска 
публична 

37,204 Смолян Не 

35.
"Връх 

Средногорец" 
Защитена 
местност 

Държавна 
публична 

Частна 
121,053 Смолян Не 

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 
43,688 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 Природна Държавна 51,158 Смолян Не 
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езера" забележителност публична 

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 

1,000 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 

ливади" 
Защитена 
местност 

Държавна 
публична 

Стопанисвана 
от общината 

Съсобственост 

70,869 Чепеларе Не 

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: 5410,108

С цел актуализиране на заповеди, в Министерство на околната среда и водите са 
представени необходимите документи за актуализация площите на защитени територии 
-  ПЗ „Смолянски водопад“, ПЗ „Градище“, ПЗ „Бориковска пещера“, ЗМ „Калето“, ЗМ 
„Падала“, ЗМ „Ливадите“, ПЗ „Чудните мостове- Еркюприя“, ПЗ „Костен камък“ и ПЗ 
„Улцата“ и ЗМ „Дяволски мост“. 

Общият брой и категориите на защитените територии през 2017 г. остава 
непроменен спрямо предходната година. 

През годината e констатирано едно нарушение, свързано с неспазване на режима 
определен със заповедта за обявяване на ЗМ "Триградско ждрело", а именно 
разкопаване и заравняване на терен в границите на защитената територия. В резултат 
на действията не са настъпили сериозни увреждания на местообитания, 
биоразнообразие и ландшафт, но на основание закона за защитените територии на 
извършителя е съставен акт за установяване на административно нарушение.  

През 2017 г. в териториалния обхват на РИОСВ - Смолян не са възникнали 
пожари в защитените територии. 

Защитени зони по Натура 2000 
Местата, попадащи в екологичната мрежа Натура 2000 се определят в 

съответствие с две основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския 
съюз – Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна (наричана накратко Директива за местообитанията) и Директива 
2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици (наричана накратко Директива за 
птиците). Процесът по създаване на екологичната мрежа Натура 2000 в България 
започва през 2002 г. с приемането на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), който 
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въвежда нормите на двете европейски директиви. Съгласно него в страната се обявяват 
защитени зони като част от Националната екологична мрежа. Това са места от 
територията и акваторията на страната, които отговарят на изискванията за наличие на 
важни за биологичното разнообразие растителни и животински видове, и типове 
природни местообитания, включени в Приложенията на Директивата за 
местообитанията и Директивата за птиците. Списъците с природните местообитания и 
видовете, вкл. птици, за чиито местообитания се обявяват защитени зони са изброени в 
приложения 1 и 2 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Голяма част от 
територията, контролираната от РИОСВ Смолян попада в защитени зони по Натура 
2000 и засяга всички общини, с изключение на една - община Неделино.  

В териториалния обхват на инспекцията попадат 5 защитени зони за опазване на 
дивите птици и 5 защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна, както следва: 

Защитени зони по Натура 2000 за опазване на дивите птици в териториалния 
обхват на РИОСВ – Смолян: 

BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 
РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.); 

BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със 
Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 
50/2010г.); 

BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед 
№ РД-835/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.) и 
увеличена по площ с Решение № 335/2011г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 41/2011г.) и 
Заповед РД-890/26.11.2013г. на Министъра на околната среда и водите  (ДВ, бр. 
107/2013г.); 

BG0002105 „Персенк” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-
772/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите  (ДВ, бр. 103/2008г.); 

BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-
532/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010г.). 

Защитени зони по Натура 2000 опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна в териториалния обхват на РИОСВ – Смолян: 

BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 
661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.); 

BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 
661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.); 

BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 
661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.); 

BG0000220 „Долна Места” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 
802/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107/2007г.); 

BG0001032 „Родопи-Източни” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 
122/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007г.). Тази зона обхваща една малка 
част в землището на с. Кушла, община Златоград, област Смолян. 

От горецитираните защитени зони само „Триград-Мурсалица” с код BG0002113 
за опазване на дивите птици и „Циганско градище” с код BG0000372 за опазване на 
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природните местообитания и на дивата флора и фауна, са разположени изцяло на 
контролираната от РИОСВ - Смолян територия.  Другите зони са по-големи и обхващат 
площи от няколко области, респективно няколко инспекции. 

Голяма част от защитените зони  за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна се припокриват със защитените зони за опазване на дивите 
птици. 

През 2017г. не са настъпили промени в броя, площта и състоянието на защитените 
зони в териториалния обхват на РИОСВ-Смолян.  

Опазването на местообитания и видове с европейско и национално значение за 
защитените зони по Натура 2000 е основен приоритет в дейността на РИОСВ – Смолян. 
Инспекцията осъществява контрол в защитените зони, чрез проверки на място по 
спазване на режимите определени със заповедите за обявяване и спазване на условията 
поставени в индивидуалните административни актове. Осъществява се и превантивен 
контрол, чрез процедурата по извършване на оценка за съвместимостта на планове, 
програми, проекти (ППП) и инвестиционни предложения (ИП) с предмета и целите на 
опазване на защитените зони. С прилагането на процедурата още на най-ранен етап от 
реализацията на определен ППП или ИП се преценява вероятната степен на 
отрицателно въздействие върху защитените зони. Административната процедура е 
регламентирана с чл. 31 от ЗБР, а условията и реда за извършване са определени с 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 
защитените зони (Наредбата за ОС). На оценка за съвместимост се подлагат: 

ППП и ИП или техни изменения или разширения извън обхвата на ЗООС, 
попадащи изцяло или отчасти в границите на защитени зони и свързани с промяна 
предназначението и/или начина на трайно ползване на имота, или т. нар. 
„самостоятелна процедура по оценка за съвместимост“, която се провежда при спазване 
условията и реда на Глава втора от Наредбата за ОС; 

ППП и ИП или техни изменения или разширения попадащи в обхвата на ЗООС, 
или т. нар. „съвместена процедура по оценка за съвместимост“, която се провежда при 
спазване условията и реда на Глава трета от Наредбата за ОС; 

За останалите ППП и ИП или техни изменения или разширения, непопадащи в 
приложното поле на самостоятелната и/или съвместената процедура по оценка за 
съвместимост в зависимост от техния характер и вероятността от въздействието им 
върху защитените зони, компетентния орган по околна среда преценява начина на 
процедиране и определя приложима процедура, съгласно разпоредбата на чл.2, ал.2 от 
Наредбата за ОС.  

През 2017 г., съобразено с характера на предвижданията на заявените от 
възложителите ППП и ИП и вероятността от въздействието им върху защитените зони, 
въз основа на проведените самостоятелни процедури по оценка за съвместимост и 
процедури по преценяване начина на процедиране по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата 
за ОС, са издадени следните административни актове: 

Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие с 
разпоредителна част „съгласувам“ (по чл. 18, ал. 1 от Наредбата за ОС) - 24бр.; 

Решения по оценка за съвместимост с разпоредителна част „съгласувам“ (по чл. 
28, ал. 1 от Наредбата за ОС) – 1 бр.; 

Писмено произнасяне по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС - 779 бр. 
През 2017 г. издадените общо 25 самостоятелни Решения по Оценка за 

съвместимост (ОС), свързани със съгласуване на планове, програми и инвестиционни 
предложения, които ще се реализират в границите на защитени зони от Натура 2000, се 
разпределят както следва: 
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8 броя решения за съгласуване на горскостопански планове и програми; 
5 бр. решения за съгласуване реализацията на инвестиционни предложения за 

изграждане на къщи за гости, на изграждане на курортна зона със зона за риболов, 
зелени площи и паркинг; 

3 бр. решения за изграждане на вила за семеен отдих, на ваканционно селище от 
две вилни сгради и на една база за отдих; 

3 бр. решения за строителство на горски автомобилен път, осигуряване на 
транспортен достъп, изграждане на улица; 

  2 бр. – за изграждане на работилница за дървообработка, за изграждане на Цех 
за форматиране – преработка на камък, търговска част, офиси и гаражи; 

1 бр. решение за съгласуване на инвестиционно предложение за производство на 
дървени въглища по реторен способ; 

1 бр. за създаване/отглеждане на трайни насаждения; 
1 бр. решение за съгласуване на ИП за изграждане на селскостопанска сграда с 

помещения за едрогабаритна селскостопанска техника 
1 бр.  - за изграждане на Базова станция и външно електрозахранване. 
Издадено е едно Решение по оценка за съвместимост на инвестиционно 

предложение за изграждане на къща за гости. 
Анализирайки проведените процедури по реда на ЗБР и Наредбата за ОС се 

налага извода, че спрямо 2016 г. се е увеличил броят на самостоятелните процедури по 
оценка за съвместимостта от 22 на 25. Запазва се тенденцията за увеличение на 
процедурите, свързани със съгласуване на горскостопански планове и програми. 
Наблюдава се също, че инвестиционните предложения, съгласувани по реда на ЗБР и 
Наредбата за ОС, по своя характер са основно свързани с изграждането на къщи за 
гости, бази за отдих, вилно и курортно строителство с ниски параметри на застрояване. 
Единични са процедурите във връзка с изграждането на малки промишлени 
производствени обекти, като работилница за дървообработка, цех за преработка на 
камък и едно инвестиционно предложение за производство на дървени въглища по 
реторен способ. Основно процедираните обекти са в общините Борино, Доспат, 
Смолян, Баните и Девин. 

В издадените решенията по ОС, с цел предотвратяване, намаляване и възможно 
най-пълно отстраняване на предполагаемите отрицателни въздействия върху предмета 
и целите на опазване на защитените зони, вследствие от реализацията на дейностите 
заложени в инвестиционните предложения, планове, програми, са поставени условия. 

Чрез съвместената процедура по ОС са процедирани 51  инвестиционни 
предложения, планове и програми, попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС, чрез 
процедури по ОВОС (1 бр.), преценяване необходимостта от ОВОС (41 бр.), 
преценяване необходимостта от ЕО (6 бр.) и становища по ЕО (3 бр.).  

В резултат на проведените процедури по оценка за съвместимост, не е 
констатирано нарушение в целостта, структурата, функциите и природозащитните цели 
на защитените зони. Фрагментацията на местообитанията в следствие на антропогенни 
и природни фактори  е незначителна. 

В резултат на извършените 16 планови проверки на място през 2017 г.  по 
издадени решения по оценка за съвместимост със защитените зони по НАТУРА 2000 е 
установено, че 43 % от инвестиционните предложения са реализирани, като не са 
констатирани нарушения на условията и параметрите в издадените Решения по ОС. За 
останалите от съгласуваните инвестиционни предложения, планове, проекти и 
програми,  е установено, че не са започнали дейности по реализацията им.  

В защитена зона „Добростан“ за опазване на дивите птици е констатирана 
разорана площ – пасище и засята с едногодишни земеделски култури. Дейността 
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разораване и превръщане на площи от пасища в обработваеми е забранено със 
заповедтта за обявяване на ЗЗ „Добростан“ и в тази връзка на земеделския производител 
е изпратено предупредително писмо за възстановяване на пасището. 

2. Биоразнообразие 
Територията, контролирана от РИОСВ – Смолян се характеризира с много богато 

биологично разнообразие и подходящи места на обитание, почивка, хранене и 
размножаване на животински видове, вкл. птици (от Приложение II и III от Закона за 
биологичното разнообразие). 

Срещат се над 100 вида ендемични видове растения, някои от които са с по-
широко разпространение, други са с ограничени ареали и имат единични находища - 
родопски крем (Lilium rhodopaeum), родопско омайниче (Geum rhodopaeum), родопски 
силивряк (Haberlea  rhodopensis), блатен плаун (Lycopodiella inundata), кръглолистна 
росянка (Drosera rotundifolia) и др.  

Територията е обитавана от над 250 вида птици, от които повече от половината са 
и гнездящи. 

Броя на срещащите се бозайници е над 80 вида. 
Контролната дейност в направление биологично разнообразие, ЗТ и ЗЗ, през 2017 

година беше насочена към контрол върху състоянието, режимите и предмета и целите 
на опазване на защитените територии и защитените зони от екологична мрежа Натура 
2000, контрол на ползването на лечебни растения и оценка състоянието на естествените 
им находища, както и предотвратяване на риска от увреждане на видове, 
местообитания и територии. При извършените проверки във връзка с осъществяване на 
текущия контрол не са констатирани нарушения на разпоредбите на ЗБР, 
регламентиращи опазването на вековните дървета и на растителните, животинските и 
гъбни видове от дивата флора, фауна и микота, както и търговията със застрашени 
видове от дивата флора и фауна. 

През 2017г. от Министъра на околната среда и водите е издадена Заповед № РД-
112/13.02.2017г. за заличаване на 1 брой вековно дърво от вида смърч (Picea abies) 
поради изсъхване, намиращо се в землището на село Стойките, община Смолян, област 
Смолян, обявено със Заповед № 342/04.07.1978г. на Комитета за опазване на 
природната среда към Министерски съвет и заведено в Държавния регистър на 
защитените природни обекти под №974.  

Съгласно, издадена от Министъра на околната среда и водите Заповед по чл. 10, 
ал. 1, 2, 3 от Закона за лечебни растения и  Заповед на Директора е дадена квота за 
лечебни растения под специален режим на ползване на един билкозаготвителен пункт, 
като единствен заявител за цвят иглика – 200 кг, лудо биле – 100 кг и лазаркиня – 100 
кг. От дадената квота са изкупени единствено 12 кг сухо тегло цвят иглика. 

През 2017 г. на територията на инспекцията е извършвана дейност от пет 
билкозаготвителни пункта: „Районен кооперативен съюз – Смолян“, "Екопрограма" 
ООД - Билкозаготвителен пункт, с. Змеица, ЕТ "Еми - Емилия Байректарова", Пункт  и 
склад за изкупуване на билки, с. Триград, "Виталити традишънс" ООД, Пункт  и склад  
за изкупуване на билки, с. Момчиловци и "Виталити традишънс" ООД, Изкупуване на 
билки за нуждите на производството, с. Момчиловци.   

През периода е осъществен мониторинг на състоянието на популациите на 
защитени видове - Дива коза и Кафява мечка. Наблюдението на вида Дива коза, 
проведено през месеците април и ноември в ловните стопанства „Кормисош“ и 
„Извора“ показва, че популацията е в стабилно състояние. Подобно е състоянието и в 
другите регистрирани местообитания и популации извън ловните стопанства - ДГС 
„Борино“, ДГС „Триград“, ДГС „Хвойна“, ДГС „Михалково“, ДГС „Широка лъка“, 
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ДГС „Смолян“ и ДГС „Смилян“. При достигане на оптималния запас в тези 
местообитания се наблюдава миграция на екземпляри в съседни райони, където 
природните и антропогенни условия са благоприятни за създаване на нови популации 
(землищата на град Рудозем,  с. Михалково и местност „Шабаница“, община Девин). От 
МОСВ – София са издадени 4 броя разрешителни за отстрел за общо 40 екземпляра 
диви кози на териториите на ТП „ДЛС – Извора“, ТП „ДЛС – Кормисош“, СЛР „Ловно 
- рибарско дружество“, гр. Девин и СЛР „Чернатица“, с. Хвойна. Отстреляни са по-
малко от разрешените екземпляри диви кози, около 4 % от популацията на територията 
на РИОСВ – Смолян, което е в рамките на предвидените в Плана за действие за дивата 
коза в България 5-8 %. 

Мониторингът на вида Кафява мечка е проведен през м. ноември, със съвместното 
участие на ИАОС, регионалните структури на МОСВ и МЗХ. Всички данни са въведени 
в националната база данни за биологичен мониторинг към ИАОС. 

През 2017 г, чрез Групата за бързо реагиране „Човек – Мечка“, РИОСВ – Смолян 
взе участие в 72 бр. комисии по установяване на щети от едри хищници и сигнали 
свързани с проблемно поведение от страна на мечките. При 64 от проверките е 
доказано, че щетите са нанесени от вида кафява мечка, което е два пъти повече спрямо 
2016 г. Установена е повторяемост на щети на едни и същи обекти (обор, стадо, пчелин 
и др.) от едни и същи екземпляри. В тази връзка, от МЗХ са издадени три броя 
разрешителни за отстрел на проблемни мечки в края на 2017 г., които не са 
реализирани. През 2017 г. не са констатирани инциденти с хора.  

През периода е оказана помощ на бедстващи животни – общо 6 бр. (обикновен 
мишелов – 2 бр., бял щъркел, горска улулица, горска ушата сова, бързолет, розов 
пеликан). Екземплярите, които са имали нужда от лечение и рехабилитация са 
изпратени в Спасителен център за диви животни Стара Загора, а останалите с 
възможност за оцеляване без човешка помощ са освободени в естествената им среда. 

III. АНАЛИЗИ ПО ФАКТОРИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

III.1. ОТПАДЪЦИ 

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

Мерките и контрола за защита на околната среда и човешкото здраве чрез 
предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и 
управлението на отпадъците, както и чрез намаляване на цялостното въздействие от 
използването на ресурси и повишаване ефективността на това използване са 
регламентирани в Закона за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр.53 от 13.07.2012г., 
изм. и доп., бр.102 от 22.12.2017г.).  

В обхвата на инспекцията попадат 13 общини – Ардино, Баните, Борино, Девин, 
Доспат, Златоград, Лъки, Мадан, Неделино, Рудозем, Сатовча, Смолян и Чепеларе.  

През годината са извършени проверки на всички общини във връзка с изпълнение 
на задълженията на общинските кметове, заложени в чл.19 от ЗУО, при които се 
установи: 

- Общините Смолян, Доспат, Чепеларе, Борино, Златоград, Лъки, Сатовча, 
Неделино, Мадан, Рудозем, Баните и Девин имат изготвени и приети от общинските 
съвети общински програми за управление на отпадъците до 2020г. В процес на 
изготвяне е Програмата за управление на отпадъците на Община Ардино.  
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В програмите 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  
Следвайки целите предвидени в НПУО 2014-2020г., във всяка общинска програма 

за управление на отпадъците е изготвен план за действие за управление на отпадъците с 
мерки/дейности за постигането на оперативните цели на съответната община с 
индикатор за изпълнение и с конкретни срокове на изпълнението им. Орган за контрол 
по изпълнение на програмите за управление на отпадъците е общинският съвет. За 
целта в срок до 31 март на всяка следваща година, се изготвя отчет за изпълнение на 
Програмата за управление на отпадъците, като копие от отчета се изпраща на РИОСВ-
Смолян, а самият отчет се публикува на интернет страницата на общината. 

- Всички общини имат актуален морфологичен анализ на състава и количеството 
на битовите отпадъци, генерирани на тяхна територия.  

- Всички общини от региона имат приети от Общинските съвети наредби за 
управление на отпадъците, разработени съгласно ЗУО и подзаконовите нормативни 
актове по прилагането му. Наредбите определят условията и реда за изхвърлянето, 
събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, 
оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително 
биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на 
територията на съответната община, както и заплащането за предоставяне на 
съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси. 

- Във всички общини от територията на инспекцията има въведено организирано 
събиране и извозване на битовите отпадъци. Обхванатото население  в системата е 
99,89%, като са осигурени достатъчно съдове. Сметосъбирането и сметоизвозването се 
извършва на основание  регистрационни документи за събиране и третиране, като в 
девет от общините се извършва  от общински звена, а останалите четири се обслужват 
от лица с разрешително по ЗУО, на база сключени договори. Община Девин притежава 
регистрационен документ за претоварна площадка за битови отпадъци. 

- Управлението на отпадъци се извършва на регионален принцип, както следва – 
регион Смолян (Смолян, Чепеларе и Баните), регион Мадан (Мадан, Златоград и 
Неделино) и регион Доспат (Доспат, Девин, Борино, Сатовча и Сърница). Община 
Сърница се присъедини към сдружението в края на 2016г.  Община Рудозем 
самостоятелно ползва депо за неопасни отпадъци, отговарящо на нормативните 
изисквания. По покана на регионалните сдруженията, представители на РИОСВ-
Смолян взеха участие в 6 заседания. При участията се дават съответните методически 
указания при обсъждане на инициативи, свързани с разделно събиране, сепариране и 
рециклиране на отпадъци и спазване на екологичното законодателство; 

- Съгласно чл.33, ал.1 от ЗУО за населените места с население по-голямо от 5 000 
жители и курортните населени места, се изисква да има организирана система за 
разделно събиране на битови отпадъци и отпадъци от опаковки. В обхвата на РИОСВ – 
Смолян попадат общинските центрове на общините Девин, Смолян, Чепеларе, Мадан, 
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Златоград, КК „Пампорово” и Баните, от тях това се изпълнява в градовете Смолян, 
Мадан, Девин и Златоград, а от края на 2017г. и в КК „Пампорово“.  

- На основание сключени договори с организации по оползотворяване на 
отпадъци  от опаковки, се осъществява разделно събиране на отпадъци от опаковки и в 
общините Смолян, Рудозем, Мадан, Сатовча и Лъки.  

- За гр.Смолян има осигурени две площадки за безвъзмездно предаване на 
разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритните отпадъци, опасни 
отпадъци и др., чрез сключени договори с лица, притежаващи разрешения по чл.35, ал.1 
от ЗУО за съответната дейност и за отпадъци със съответния код по наредбата за 
класификация на отпадъците. За останалите населени места в региона няма задължение 
за наличие на такива площадки; 

- Депонирането на неопасните отпадъци се извършва на 4 регионални депа, 
отговарящи на нормативните изисквания – Смолян, Мадан, Доспат и Рудозем. Всички 
депа имат комплексни разрешителни. За количеството депонирани отпадъци се събират 
обезпечения по чл.60 и отчисления по чл. 64 от ЗУО по сметка за чужди средства на 
РИОСВ-Смолян. От събраните отчисления по чл.64 от ЗУО през 2017г. са отпускани 
средства за изготвяне на общински програми за управление на отпадъците, 
морфологичен анализ на образуваните отпадъци, реализация на  проект за разделно 
събиране на отпадъците, предоставяне на експертни услуги при разработване и 
окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване пред ОП „Околна среда“.  

- Регионално сдружение – Мадан, сключи договор с ОП „Околна среда“ по 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Комбинирана 
процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации 
за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритет на ос 2 на ОПОС 2014-
2020г.“ Регионално сдружение Доспат, също подготви необходимата документация за 
кандидатстване  пред ОПОС по същата програма. 

- В 5 общини - Смолян, Мадан, Девин, Рудозем и Златоград се поддържа регистър 
на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия и картон. В 
останалите 8 общини няма такива площадки. 

- Всеки общински кмет е издал заповед,  с която упълномощава кметовете по 
населени места да отговарят за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на 
неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организиране на 
почистването им. 

- На електронните страници на общините е осигурена информация за 
обществеността за дейностите по управление на отпадъците.  

Съгласно Закона за управление на отпадъците, на територията, контролирана от 
РИОСВ-Смолян, през 2017г. са издадени следните разрешителни и регистрационни 
документи на обекти и инсталации:  

-11 бр. решения за третиране на отпадъци: 
-решения на основание чл. 71, ал.1 от ЗУО за третиране на отпадъци – 2 бр.; 
-решения на основание чл.73, ал.4 от ЗУО за изменение и/или допълнение –2 бр.; 
-решения на основание чл.72, ал.3, т.1  от ЗУО за отнемане на разрешение – 2 бр. 
-решения на основание чл.72,ал.3, т.2 от ЗУО за прекратяване на разрешение–5 

бр. 
15бр. регистрационни документи: 
- на основание чл.78, ал.10 от ЗУО за третиране на отпадъци – 3 бр.; 
- на основание чл. чл.78, ал.10 от ЗУО за събиране и транспортиране на отпадъци 

– 9 бр.; 
- на основание чл. 79, ал.3 от ЗУО за изменение и допълнение на регистрационен 

документ за събиране и транспортиране на отпадъци- 3 бр.; 
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На основание чл. 21 и чл.56, ал.1 от АПК е издадено 1 бр. Решение за 
прекратяване на административно производство на започнала процедура по реда на 
глава пета, раздел I на ЗУО за издаване на Разрешение  за дейности с ИУМПС; 

Актуална информация за издадените разрешения и регистрационни документи за 
дейност с отпадъци има в страницата на РИОСВ-Смолян. 

В обхвата на РИОСВ-Смолян няма лица, които да изпълняват задълженията си 
индивидуално, т.е. да събират разделно и оползотворяват пуснатите на пазара, масово 
разпространени отпадъци.  

На територията действат 37 бр. инсталации и съоръжения за третиране на битови, 
строителни, МРО и производствени отпадъци. От тях 22 бр. за третиране на неопасни 
отпадъци (дървесни, хартиени, пластмасови и др.) с издадени регистрационни 
документи за третиране. За третиране на опасни отпадъци (отработени масла, болнични 
и др.), ОЧЦМ, ИУМПС, НУБА, ИУЕЕО са разположени 11 бр. площадки, за които са 
издадени разрешения за третиране на отпадъци. Тези площадки се контролират 
ежегодно. Дейностите по събиране и третиране на ОЧЦМ по Закона за управление на 
отпадъците, подлежат на контрол и от органите на МВР. През 2017г. са съставени 2 
АУАН на лица за извършени действия по изкупуване и транспортиране на ОЧЦМ. 
Нарушението е установено от служители на МВР – Златоград. На лицата бяха 
наложени предвидените по ЗУО глоби, след постъпило в РИОСВ-Смолян 
постановление за отказ за образуване на досъдебно производство от РП-Златоград. 

Считано от 03.01.2017г. г. с изменението и допълнението Закона за управление на 
отпадъците (ДВ бр.105 от 30.12.2016 г.). е постигнато облекчаване на бизнеса от 
административни и финансови тежести, като намаляване на банковите гаранции за 
третиране на ОЧЦМ и ясни правила за определяне на страничен продукт. Завишени са 
изискванията за разполагане на площадките за събиране и третиране на отпадъци от 
хартия, пластмаса и стъкло. Въведено е изискване за банкови гаранции освен за 
дейности с ОЧЦМ и за площадките за третиране на отпадъци от ИУЕЕО и ИУМПС. 

2. Битови отпадъци  
Системи на организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци  
Събирането и транспортирането на битовите отпадъци е задължение на общините. 

Броя на обслужваното население от системата за сметосъбиране и сметоизвозване е 
133872, това представлява 99,89% от общото население. Десет от общо 297 населени 
места, не са обхванати, поради ниския брой жители (под 10 житела), от които - едно в 
община Смолян - с. Чучур - 0, две в община Рудозем - с. Кокорци, с. Добрева череша с 
общо 2 броя житела, и 7 в община Ардино: с. Аврамово, с. Дойранци, с. Латинка, с. 
Любино, с. Мак, с. Песнопой, с. Теменуга - с общо 118 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. 
Непрекъснато се оптимизират системите по сметосъбиране и сметоизвозване, чрез 
закупуване на нови съдове и техника. Състоянието на организацията по сметосъбиране 
и сметоизвозване на битовите отпадъци по общини е както следва: 
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Събиране и транспортиране на битови отпадъци (БО)

№ Община 
Брой 

жители

Брой 
населени 
места в 

общината 

Брой 
населени 
места с 

въведена 
система за 
събиране 

и 
транспорт
иране на 

БО 

Населени места в 
които не е въведена 
система за събиране 
и транспортиране 
на БО (изписват се 

поименно) 

% население, 
обхванато в 

организирана 
система за 
събиране и 

транспортира
не на БО 

Брой на 
обслужв

аното 
населени

е 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Смолян 35594 80 79
1 -Чучура -0 бр. 

жители 
100 35594

2 Баните 3637 19 19 100 3637

3 Борино 3143 5 5 100 3143

4 Чепеларе 6212 13 13 100 6212

5 Ардино 12747 52 45

7-
с.Аврамово,с.Дойран

ци, с.Латинка, 
с.Любино, с.Мак, 

с.Песнопой, 
с.Теменуга - общо 

118 бр. житела 

99,07 12629

6 Девин 10929 16 16 100 10929

7 Рудозем 8877 22 20

2-с.Добрева череша-
2 бр. житела, 

с.Кокорци- 0 бр. 
жители 

99,98 8875

8 Лъки 2284 9 9 100 2284

9 Златоград 11249 9 9 100 11249

10 Мадан 10952 44 44 100 10952

11 Доспат 8104 8 8 100 8104

12 Сатовча 14791 14 14 100 14791

13 Неделино 5473 16 16 100 5473

Общо 133992 307 297 10 99,89 133872
Забележка: Данните са от ГД "ГРАО" към 15.12.2017г. и са за постоянни жители. 

През годината са извършени 90 бр. проверки за нерегламентирано изхвърляне на 
отпадъци, нерегламентирани замърсявания на речните корита, прилежащите терени, 
населените места, общинските пътища и пътищата от републиканската пътна мрежа, 
както и изпълнение задълженията на кметовете на общини по ЗУО .  

За установени нерегламентирани замърсявания са дадени общо 28 бр. 
предписания, от тях 12 са на общински кметове и кметове на населени места. 
Установените замърсяванията са почистени. 

Съгласно Заповед на Министъра на околната среда и водите се изпратиха писма с 
предписания до всички кметове на общини за почистването от замърсявания с 
отпадъци на всички реки и прилежащите им земи, предприемане на мерки за 
недопускане на замърсяване с отпадъци и представяне на информация за предприетите 
действия по предписанията.   

През м. април 2017г. съгласно утвърден график от Директора на РИОСВ-Смолян, 
експерти извършиха проверки по общини. Не бяха констатирани нерегламентирани 
замърсявания с отпадъци (сметища) на реките и прилежащите им земи и съответно не 
бяха съставени АУАН. В сравнение с 2016г., когато са констатирани 12 
нерегламентирани замърсявания и съответно съставени 4 АУАН, през 2017г. общините 
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изпълниха дадените предписания, като са почистени общо 161 места (участъка) от реки 
и прилежащите им земи и предприеха трайни мерки за недопускане на такива. 

Във връзка с чл.19, ал.3, т.12 от ЗУО и писмо на МОСВ, РИОСВ-Смолян даде 
писмени предписания на общините за почистване на  общинските пътища от 
нерегламентирани замърсявания, поставяне на съдове за събиране на отпадъци на 
местата за отдих и транспортирането им до съоръжение за тяхното третиране и 
недопускане на нерегламентирани замърсявания. В изпълнение на предписанията до 
края на м.април 2017г. бяха извършени проверки, като се констатира, че пътищата са 
почистени.  

От извършен регулярен контрол на общинските пътища и пътища от 
републиканската пътна мрежа до края на 2017г., бяха дадени 4 броя предписания за 
почистване на замърсени участъци, които са изпълнени в срок.  

Разделно събиране на битови отпадъци 
На основание сключени договори с организации по оползотворяване (ООп), се 

осъществява разделно събиране на отпадъци от опаковки в общините Смолян, Рудозем, 
Сатовча, Мадан и Лъки. Обхванатото население в разделно събиране на отпадъци от 
опаковки, хартия, пластмаса и стъкло от домакинствата, за територията на РИОСВ-
Смолян е 51 267 жители или 38,26%. Най-голям процент от населението е обхванато в 
община Лъки – 100 %, а най-малък в община Рудозем - 36.41 %.  

Въведени са системи за разделно събиране на хартиени, пластмасови, стъклени и 
метални отпадъци в общините Златоград, и Девин. Община Девин извършва 
самостоятелно разделното събиране, има издаден регистрационен документ за 
площадка за предварително третиране на разделно събрания отпадък.  

 В Община Златоград се извършва от лице притежаващо разрешително  за 
третиране на отпадъци по чл.35 от ЗУО - „Екоефекти“ООД-гр.Златоград. 

Тъй като една част от КК „Пампорово“ попада в община Смолян, а друга в 
община Чепеларе в края на 2017г. и двете общини се ангажираха и организираха 
разделно събиране на отпадъци от  хартия, пластмаса и стъкло,  на цялата територия на 
курорта.  На собствениците на хотелите и заведенията за хранене се раздават 
разноцветни чували и се събират от „Томов Трейд“  - гр.Смолян, с който общините 
имат сключени договори. 

Съгласно изискванията на чл.19, ал. 3, т.11 от ЗУО, населените места с население 
над 10 000 жители, следва да имат площадки за безвъзмездно предаване на разделно 
събрани битови отпадъци от домакинствата (хартия, пластмаса, стъкло, ИУЕЕО, зелени 
отпадъци, едрогабаритни и др.). В обхвата на инспекцията попада само град Смолян, 
като в изпълнение на това задължение общината има осигурени две площадки, на 
базата на сключени договори за приемане на отпадъците с фирмите „Томов Трейд” 
ЕООД и „Ростер” ООД. 

Обобщени данни за разделно събраните отпадъци в РИОСВ-Смолян няма. 
Годишните отчети свързани с дейности с отпадъци се изпращат в ИАОС-София. 

През 2017г. Регионално сдружение – Мадан, сключи договор с ОП „Околна 
среда“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и 
на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритет на ос 2 
на ОПОС 2014-2020г.“ Регионално сдружение Доспат, също подготви необходимата 
документация за кандидатстване  пред ОПОС по същата програма. 

През годината община Рудозем закупи  мотометачен автомобил във връзка с 
проект  за разделно събиране на хартия, пластмаса и стъкло финансиран от събраните 
средства по чл.64 от ЗУО. Реализацията на проекта ще продължи и през 2018г.  

Развитие на системите по разделно събиране на МРО от бита и биоотпадъци. 
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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.  

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.  

В таблицата по-долу са представени данните за 2017 г. за обхванато население по 
общини в системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки и МРО: 

Община 
Въведени системи за 

разделно събиране на МРО, 
в.т. ч.: 

%
население, 
обхванато 

от 
системите 

за разделно 
събиране 

Брой на 
обслужвано

то 
население 

Брой на площадките и на 
местата за разделно събиране на 

различните видове МРО 

1 2 3 4 5

Община 
Смолян 

Отпадъци от опаковки * 76.75% 27318 Имат сключен договор с 
"Булекопак" АД от 28.11.2014 г. 

Разположени са  96 бр.  комплекти 
жълт и зелен контейнери тип 

"Иглу" в гр. Смолян. 

Негодни за употреба батерии 
и акумулатори 

76.75% 27318 Договор с "Екобатери"АД, 
пунктове за събиране - 40 броя 

само в град Смолян 

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

Договори с "Елтехресурс"  АД гр. 
София. Събирането се извършва 

при провеждане на кампани. 

Община 
Девин 

Отпадъци от опаковки * 0% 0

Негодни за употреба батерии 
и акумулатори 

100% 10 929 Договор с "Екобатери"АД от 
23.10.2009 г. - 50 пункта- 

контейнери с вместимост 3 л.  

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

Договор с "Елтехресурс"АД от 
23.10.2009 г. Събирането се 

извършва при провеждане на 
кампани. 

Община 
Неделино 

Отпадъци от опаковки * 0% 0

Негодни за употреба батерии 
и акумулатори 

0% 0

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

0% 0

Община 
Доспат 

Отпадъци от опаковки * 0% 0

Негодни за употреба батерии 
и акумулатори 

0% 0
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Излязло от употреба 
електрическо и електронно 
оборудване, в т.ч. 
луминесцентни лампи и 
други лампи, съдържащи 
живак  

0% 0

Община 
Мадан 

Отпадъци от опаковки * 57,24% 6269 Договор с "Булекопак" АД №15-
081/1-У/23.02.2015 г. Разположени 

са  общо 21 бр. комплекта 
контейнери тип "Иглу" от два 

цвята, от които 18 бр. в гр. Мадан 
и 3 бр. комплекта в с. 

Средногорци. 

Негодни за употреба батерии 
и акумулатори 

0% 0

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

0% 0

Община 
Рудозем 

Отпадъци от опаковки * 36.41% 3232 Договор с "Булекопак" АД от 
08.12.2014 г. - Разположени са 12 
бр. комплекта съдове тип "Иглу"  

само в град Рудозем. 

Негодни за употреба батерии 
и акумулатори 

0% 0

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

0% 0

Община 
Сатовча 

Отпадъци от опаковки * 82.24% 12164 Договор с "Булекопак"АД от 
01.07.2013 г. - разположени са  25 
комплекта тип  "Бобър"- 1100 л.  и  

70 комплекта с по 3 броя кофи  
тип "Мева" от 240 л.  и 16 бр. 

картонени комплекта. 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 

79.80% 11804 Договор с "Нуба рециклиране" АД 
от 09.02.2012г. Разположени са 10 

пункта, от които в с. Сатовча -2 
бр., с. Вълкосел - 2 бр., с. Кочан - 
2 бр., с. Слащен-1 бр., с. Плетена - 

1 бр., с. Ваклиново- 1 бр. и с. 
Годешево - 1 бр.; 

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

Сключен договор с "Екобултех" 
АД. Събирането се извършва при 

провеждане на кампани. 

Община 
Чепеларе 

Отпадъци от опаковки * 0% 0
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Негодни за употреба батерии 
и акумулатори 

75.18% 4 670 Договор с "Нуба рециклиране" АД   
от 20.05.2013 г. - 11 пункта в гр. 

Чепеларе 

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

Сключен договор с "Екобултех" 
АД от 27.05.2013 г.  

Община 
Ардино 

Отпадъци от опаковки * 0% 0

Негодни за употреба батерии 
и акумулатори 

0% 0

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

0% 0

Община 
Баните 

Отпадъци от опаковки * 0% 0

Негодни за употреба батерии 
и акумулатори 

0% 0

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

0% 0

Община 
Борино 

Отпадъци от опаковки * 0% 0

Негодни за употреба батерии 
и акумулатори 

73.27% 2303 Договор с "Екобатери"АД - 3 
пункта в с. Борино. 

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

0% 0

Община 
Лъки 

Отпадъци от опаковки * 100.00% 2284 Имат сключен договор с 
"Екобулпак" АД от 16.04.2007г.  
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 

92.56% 2114 Договор с "Екобатери"АД  от 
12.04.2011 г. - разположени са 23 
броя контейнери от 3 л. /18 бр. в 

гр. Лъки, 2 бр. в с. Дряново,  1 бр. 
в с. Белица, 1 бр. в с . Борово и 1 

бр. в с. Югово. 

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

Договор с "Елтехресурс"АД  от 
12.04.2012 г.  
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Община 
Златоград 

Отпадъци от опаковки * 0% 0

Негодни за употреба батерии 
и акумулатори 

0% 0

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

0% 0

Забележка: Данните за броя на жителите са по постоянен адрес от ГД "ГРАО" към 15.12.2017г.

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. 

Действащите инсталации за обезвреждане на битови отпадъци 
Инсталации за обезвреждане на битови отпадъци на територията на инспекцията, 

отговарящи на изискванията на Наредба №6 от 27.08.2013 г. за условията и 
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци са следните:  

- депо за неопасни отпадъци в с. Бърчево, където се депонират отпадъците на 
община Рудозем;  

- регионално депо за неопасни отпадъци Мадан, където се депонират отпадъците 
на общините Мадан, Златоград и Неделино;  

- регионално депо за неопасни отпадъци Смолян, където се депонират отпадъците 
на общините Смолян, Чепеларе и Баните;  

- регионално депо за неопасни отпадъци с.Барутин, където се депонират 
отпадъците на общините Доспат, Девин, Борино, Сатовча и Сърница.  

Община Лъки депонира битовите отпадъци на регионално депо Асеновград. 
Отпадъците от община Ардино се депонират на регионално депо Кърджали. 

През 2017г. на регионалните депа Смолян, Мадан, Рудозем и Доспат са 
депонирани 26 756.87 т. отпадъци, които са с 6 582.040 т. по-малко в сравнение с 2016г. 
Данните по депа са: 

№ Депо Количество образувани, 
съответно и депонирани 

битови отпадъци през 
2017г. 

Количество образувани, 
съответно и депонирани 

битови отпадъци през 
2016г. 

1. Регионално депо Смолян  12 486.460 т. 19 455.350 т. 
2. Регионално депо Мадан  5 977.410 т. 5 772.060 т. 
3. Регионално депо Рудозем  1 265 .460 т. 2 010.320 т. 
4. Регионално депо Доспат  7 027.540 т. 6 101.180 т. 

Общо: 26 756.870 т. 33 338.910 т. 

Отпадъците депонирани на регионално депо Доспат през 2017г. са в повече в 
сравнение с предходните години, тъй като от началото на 2017г. община Сърница се 
включи в регионалното сдружение и депонира отпадъците си на депото. 

На депата се извършва сепариране на отпадъците, като се отделят 
рециклируемите отпадъци. Количеството отделени и предадени за оползотворяване 
отпадъци през 2017 година е както следва: 
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№ Депо Хартия 
/т/

Пластмаса /т/ Стъкло 
/т/

Метали 
/т/

1. Регионално депо Смолян  285,360 т. 625,810 т. 60,320 т. 303,580 т. 
2. Регионално депо Мадан  13,320 т. 17,380 т. - 13,020 т. 
3. Регионално депо Рудозем  223,800 т. 125,850 т. 15,000 т. 8,050 т. 
4. Регионално депо Доспат  - - - -

Общо: 1 691,490 т. 522,480 т. 769,040 т. 75,320 т.  324,650 т. 

През 2017г. отделените рециклируеми отпадъци са 1 691,490 т., които са 3 пъти 
повече в сравнение с 2016г. – 557,320 т.  

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 2017г. са 40 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 за 2017 год. по депа по чл. 60 и 64 от ЗУО са: 

№ Депо Общини Постъпили 
отчисления 

по чл.60 
/лв/ 

Постъпили 
отчисления 

по чл.64 
/лв/ 

Общо 
постъпили 
отчисления 

/лв/ 

Не 
постъпили 
отчисления 

/лв/ 

Изразходен
и средства 

/лв/ 

1. Регионално 
депо 
Смолян  

Смолян, 
Чепеларе, 
Баните  

18 547,88 450 606,13 469 154,01 50 282,72 59 320,80

2. Регионално 
депо Мадан  

Мадан 
Златоград 
Неделино  

34 310,33 239 096,40 273 406,73 203,66 432536,60

3. Регионално 
депо Доспат 

Доспат, 
Девин  
Борино  
Сатовча  

8 861,29 113 972,00 122 833,29 180 123,96 50 365,68

4. Регионално 
депо 
Рудозем  

Рудозем  
4 463,58 33 186,40 37 649,98 19 776,59 88 076,40

При забавяне плащанията от страна на общините, се изпращат покани за 
доброволно изпълнение и уведомителни писма за започване на административно 
производство по издаване на акт за установяване на публично държавно вземане 
(АУПДВ).  

През 2017година, директорът на РИОСВ-Смолян не е издавал АУПДВ. По искане 
на общините Доспат, Девин, Баните и Чепеларе, техните задължения се изплащат по 
предварително одобрен от РИОСВ-Смолян погасителен план. 

До момента са погасени задълженията на община Баните събрани от НАП-
Пловдив, офис – Смолян. 

 От събраните средства по чл.64 от ЗУО през 2017г. са отпускани 630 299,48 лв. за 
изготвяне на общински програми за управление на отпадъците, морфологичен анализ на 
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образуваните отпадъци и за реализацията на  проекти за разделно събиране на 
отпадъците. 

Средствата са ползвани за: изготвяне на общински програми за управление на 
отпадъците, морфологичен анализ на образуваните отпадъци, реализацията на проекти 
за разделно събиране на отпадъците и изграждане на съоръжения за третиране на 
отпадъци. РИОСВ-Смолян публикува на електронната страница актуална тримесечна 
информация, за постъпилите и усвоени обезпечения и отчисления.  

На територията на РИОСВ-Смолян до края на 2010г. са закрити всички общински 
депа неотговарящи на нормативните изисквания.  

Утайки от ПСОВ 
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. Утайките от пречиствателните станции в гр. Мадан, 
Златоград и Рудозем се обезводняват посредством филтълпреси, като се третират и с 
флокулант. Утайките от ГПСОВ-Смолян се обезводняват посредством центрофугиране, 
като отново се третират с флокулант. Предвидените изсушителни полета към 
пречиствателните станции са само за аварийни ситуации и не е възможно използването 
им за допълнително стабилизиране на утайките.  

Събраните утайки от пречиствателните станции по населени места в Община 
Девин и Община Сатовча, се почистват със специализирана машина и извозват за 
допълнително третиране в други пречиствателни станции.  

3. Строителни отпадъци: 
На територията на инспекцията няма депа за инертни отпадъци. Образуваните 

отпадъци се депонират на регионалните депа.  
С цел възстановяване на ландшафта от нарушени терени от минно-добивната 

промишленост в общините  Рудозем, Мадан, Златоград и Девин се ползваха инертни 
отпадъци за обратни насипи. Поради липсата на разрешителни за извършване на 
дейността R10 бяха затворени площадките в Девин, Рудозем и Златоград, като терените  
в Златоград и Девин бяха рекултивирани. За Рудозем даденото предписание за 
рекултивация, не е изтекъл. За площадката в община Мадан след изготвяне на проект за 
рекултивация на терена, общината възнамерява да започне процедура за издаване на 
разрешение за третиране на отпадъци с код R10.  

През 2017г. РИОСВ-Смолян издаде регистрационен документ на Община Ардино  
за събиране и временно съхранение на строителни отпадъци (бетон, тухли, керемиди, 
фаянсови и керамични изделия и др. отпадъци от строителство и събаряне) на 
площадка в гр.Ардино, м. „Мектеб янъ“.  

На територията на инспекцията няма действащи площадка за оползотворяване на 
строителните отпадъци. Издадено е разрешение за мобилна инсталация за третиране на 
строителни отпадъци на фирма „Ростер” ООД гр. Смолян, но инсталацията е 
позиционирана извън територията на инспекцията. 

4. Производствени и опасни отпадъци
Осъществен е контрол на начините за съхранение и воденето на отчетност на 

образуваните производствени и опасни отпадъци, спазване на  условията в издадените 
разрешителни и регистрационни документи за третиране и транспортиране. При 
проверките се констатира, че се запазва тенденцията от предходни години за  
намаляване количеството на отпадъците предавани за обезвреждане на депата. Това се 
дължи от една страна на засиления контрол, отпадъците да се предоставят за събиране, 
транспортиране и оползотворяване, както и на въведените технологични линии за 
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рециклиране на образуваните отпадъци и връщането им в основното производство, 
както следва: 

- Фирмата „Арексим Инженеринг” АД-гр. Смолян, притежава инсталация за 
рециклиране на пластмасови отпадъци от собственото производство и от други 
генератори. През 2017г. дружеството е оползотворило общо 740.778 тона полимерни 
отпадъци, които са три пъти повече в сравнение с 2016г.- 217.509тона. 

- Фирмата „Белотекс” АД – гр. Златоград, която извършва производство и 
търговия на памучни тъкани и изделия от тях, оползотворява образувания памучен мъх 
от процеса на тъкане, като пълнеж на декоративни възглавници, а изрезките се 
прекарват през собствен дарак и получената памучна вата също се използва за 
пълнежи. 

- Фирмата „Платаниус” АД-гр. Смолян оползотворява пластмасови отпадъци от 
дейността на други фирми, от които произвежда маркучи за селското стопанство. За 
2017г. е оползотворила 10 тона полимерни отпадъци. 

- Фирмата „Амер Спортс България” ЕООД-гр. Чепеларе, която е един от големите 
генератори на отпадъци от производство на ски, за 2017г. е генерирала 969 тона 
производствени отпадъци, от които 791 тона са предадени за оползотворяване. 

От производствените отпадъци най-голям дял се пада на генераторите на 
дървесни и текстилни отпадъци, пластмасови отпадъци, отпадъци от опаковки и др. 

От дървесните отпадъци най-големите генератори са фирмите: „Нефертити-
Варджиев и сие” ООД, „Бари Транс” ЕООД-гр. Смолян, „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 „Тоники-Марияна Беловодска”-гр. Чепеларе, ЕТ „Фагос-
Албена Хаджиева”-с. Смилян, ЕТ „Джевдет Шикиров-Сузана Шикирова”- с. Сатовча. 
От проверките се установи, че по-голямото количество дървесни отпадъци се предават 
за оползотворяване към местните фирми (17бр.) за производство на пелети. Друга част 
от дървесните отпадъци се предават за оползотворяване извън територията на 
инспекцията: “Кроношпан-България” ЕООД-Бургас, “Габровница” АД.-с. Горно 
Сахране, общ. Казанлък и „Ахира” –с. Рогош, обл. Пловдив. 

Съоръжения за третиране на дървесни отпадъци притежават фирмите: ТПК 
„Мебел” гр.Смолян, „Визит пел” ООД гр.Смолян, „Леском” ЕООД гр.Ардино, ЕТ 
”Захари Хаджийски” площадка с.Тикале, „Асигруп 3” ЕООД с.Забърдо, „Пелет 
Енерджи” ЕООД площадка с.Смилян, „Грийн 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, „Йола” ЕООД-гр. Чепеларе. През 2017г. са прекратени 
действията на регистрационните документи за третиране на дървесни отпадъци на 
фирмите: „Свободна енергия” ЕООД гр.Смолян и „Едел Б” ЕООД-Смолян, пощадка с. 
Ерма река, община Златоград. През 2017г. са извършени проверки на фирмите: 
„Гросекс” ООД-с- Грохотно, „Леском” ЕООД-гр. Ардино, ЕТ „Захари Хаджийски”-с. 
Тикале, община Смолян, „Едел Б” ЕООД-с. Ерма река.  Не са констатирани нарушения 
на нормативната уредба. 

Голямо е и количеството на генерираните текстилни отпадъци. Отпадъците от  
памучни текстилни влакна се предават за оползотворяване, а от изкуствени материали, 
които не подлежат на рециклиране, се предават за обезвреждане на регионалните депа. 
Предаването на отпадъците за депониране се извършва на базата на издадени от 
инспекцията становища по представени доклади за основно охарактеризиране на 
отпадъците. Най-много текстилни отпадъци от плеташка дейност генерира „Нитекс-96” 
АД-гр. Доспат, които ги предава за оползотворяване /2016г.-28 тона оползотворени, а 
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2017г. съхранени около 20 тона и предстои предаването им за оползотворяване през 
2018г./. Фирмата „Родопи текстил” ООД-гр. Смолян също извършва плеташка дейност 
и предава отпадъците от памучни текстилни влакна за оползотворяване. 

За събиране на отработени масла от населението, общините от териториалния 
обхват на инспекцията, нямат специално отредени площадки. Отработените масла се 
събират на мястото на образуване, в автосервизите за смяна на масла или на площадки 
с разрешение по ЗУО с дейност R13. РИОСВ-Смолян  контролира 113 автосервиза и 
площадки за събиране на отработени масла. Обектите се проверяват по отношение на 
начина на съхраняване на маслата и предаването им за последващо третиране на лица с 
разрешения по чл.35 от ЗУО, съгласно сключени договори и идентификационни 
документи. През 2017г. в РИОСВ-Смолян са получени от товарополучаващите фирми 
общо 70 броя Идентификационни документи за предадени 42.458 тона отработени 
масла за оползотворяване, което  приблизително се доближава до количеството 
предадени масла през 2016г. /46.159 тона/. 

На контрол са и сервизите за монтаж, демонтаж и смяна на гуми. Излезлите от 
употреба гуми се предават за обезвреждане в циментовите заводи, където се ползват за 
гориво. Проверяват се 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 № 1/04.06.2014г. за реда и образците, по които се 
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 
публични регистри. 

От инспекцията се дават писмени указания при проверки на фирми притежаващи 
хладилни и климатични инсталации, съдържащи фреон R22 и R402А, т.н. 
хлорфлуорвъглеводороди /HCFC/, съгласно изискванията на Регламент 517/2014г., 
относно действията, които трябва да се предприемат от операторите при прекратяване 
използването на НСFС  и третирането им като отпадъци. През 2017г. няма установено 
съхраняване на този вид отпадък в региона.  

На всяка нова площадка, на която се образуват отпадъци или при генериране на 
нов отпадък, лицата извършват класификация, съгласно изискванията на Наредба №2 за 
класификация на отпадъците. През 2017г. инспекцията е утвърдила 187 броя работни 
листове за класификация на отпадъците на 56 генератора. Води се отчетност за 
образувани и третирани отпадъци по утвърден образец, съгласно Наредба 
№1/04.06.2014 год. за реда и образците, по които се предоставя информация за 
дейностите по отпадъците и реда за водене на публични регистри. Книгите се заверяват 
от Директора на РИОСВ. През 2017г. са заверени 64 броя отчетни книги.  

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; 
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- издадено становище от РЗИ за генерирани инфекциозни отпадъци от подгрупа 
1801.

През 2017г. са извършени проверки /7броя/ на по-големите генератори на 
болнични отпадъци, не са констатирани нарушения, относно спазване изискванията на 
ЗУО и Наредба №1/2015г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на 
отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения, издадена от МЗ и 
МОСВ. Отпадъците се предават на лица притежаващи Разрешение или Регистрационен 
документ за дейност временно съхранение, събиране и транспортиране и обезвреждане 
на базата на сключени договори. На територията на инспекцията няма съоръжение за 
третиране на болнични отпадъци. Най-големият генератор на опасни отпадъци от 
хуманитарното здравеопазване е МБАЛ-Смолян, която притежава Разрешение №11-
ДО-78-02/26.05.2014г. за дейност с код R13 - събиране и временно съхраняване на 
опасни болнични отпадъци.  

Освен болничните заведения, частно-практикуващи лекари и стоматолози, са 
задължени да изпълняват изискванията за третиране на отпадъците. …бр. лекари и 
стоматолози са извършили класификация на генерираните болнични отпадъците, на 
базата на издадени становища от РЗИ. Инспекцията извършва контрол на тяхната 
дейност чрез получените идентификационни документи за предадените опасни 
отпадъци. 

Трансграничен превоз на отпадъци 
Инспекцията извършва контрол, относно спазване изискванията на Регламент 

(ЕО) №1013/2006г. за трансграничен превоз на отпадъци. Във връзка с това беше 
извършена проверка на фирма „Арексим Инженеринг” ЕАД-гр. Смолян, която изнася 
извън границите на страната пластмасови отпадъци, генерирани от собственото 
производство. Не са констатирани нарушения, относно прилагане на 
законодателството. 

На територията на РИОСВ-Смолян не са констатирани други фирми, извършващи 
трансграничен превоз на отпадъци. На нашата територия се намира граничен пункт-
Златоград, където неколкократно митническите органи са констатирали товари с 
отпадъци, предимно ИУЕЕО, ИУГ, тексилни отпадъци и др., но поради липса на 
придружаващи товара документи и с наше съгласие, отпадъците са връщани обратно. 

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. Общините 
Смолян, Доспат, Чепеларе, Борино, Златоград, Лъки, Сатовча, Неделино, Мадан, 
Рудозем, Баните и Девин имат изготвени и приети от общинските съвети общински 
програми за управление на отпадъците до 2020г. В процес на изготвяне е Програмата за 
управление на отпадъците на Община Ардино. Всички общини имат актуален 
морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, генерирани на 
тяхна територия.  

В таблицата представяме подробна информация: 

№ 
по 
ред 

Име на община 

Разработена и приета програма за 
управление на отпадъците съгласно 

чл. 52, ал. 1 и ал. 3 и период на 
действие 

Брой, вид и капацитет 
на съоръженията и 

инсталациите за 
съхранение и 

Актуален морфологичен 
анализ (година на 

провеждане) на състава 
и количеството на 
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третиране на отпадъци 
по РСУО във връзка с 
чл. 113, ал. 1, т. 2 от 

ЗУО 

битовите отпадъци на 
територията на община 

по чл. 8, ал. 3 от 
Наредба за разделно 

събиране на 
биоотпадъци и 
третиране на 

биоразградимите 
отпадъци 

1 2 4 5 6

1. Община Смолян 

Разработена е и приета с решение 
№ 252/01.09.2016г. на общински 
съвет - Смолян Програма за 
управление на отпадъците за 
периода 2016 -2020 г.  

3бр. 
Регионално депо с 
капацитет - 526 511т; 
сепарираща 
инсталация с 
капацитет - 35000т/г и 
компостираща 
инсталация - 5000т/г 
(не действаща)  

2015 - 2016

2. Община Мадан 

Разработена е и приета с решение 
№ 120/20.04.2016г. на общински 
съвет - Мадан Програма за 
управление на отпадъците за 
периода 2016 -2020 г.  

1бр. 
Регионално депо - 296 
000т 

2015 - 2016

3. Община Баните 

Разработена е и приета с решение 
№ 186/03.04.2017г. на общински 
съвет - Баните Програма за 
управление на отпадъците за 
периода 2016 -2020 г.  

2016

4. Община Борино 

Разработена е и приета с решение 
№ 148/17.10.2017г. на общински 
съвет - Борино Програма за 
управление на отпадъците за 
периода 2016 -2020 г.  

2015-2016

5. Община Доспат 

Разработена е и приета с решение 
№ 141/16.05.2016г. на общински 
съвет - Доспат Програма за 
управление на отпадъците за 
периода 2016 -2020 г.  

1бр. 
Регионално депо - 147 
000т 

2015-2016

6. Община Чепеларе

Разработена е и приета с решение 
№ 78/25.02.2016г. на общински 
съвет - Чепеларе Програма за 
управление на отпадъците за 
периода 2016 -2020 г.  

2015-2016

7. Община Девин 

Разработена е и приета с решение 
№ 167/30.11.2017г. на общински 
съвет - Девин Програма за 
управление на отпадъците за 
периода 2017 -2020 г.  

2016-2017

8. Община Рудозем 

Разработена е и приета с решение 
№ 163/30.11.2016г. на общински 
съвет - Рудозем Програма за 
управление на отпадъците за 
периода 2016 -2020 г.  

2бр. 
Регионално депо - 72 
600т Сепарираща 
инсталация - 2000т/г 

2015-2016

9.
Община 
Златоград 

Разработена е и приета с решение 
№ Ж 255/04.08.2016г. на общински 
съвет - Златоград Програма за 
управление на отпадъците за 

2015-2016
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периода 2016 -2020 г.  

10.
Община 
Неделино 

Разработена е и приета с решение 
№ 267/01.08.2016г. на общински 
съвет - Неделино Програма за 
управление на отпадъците за 
периода 2016 -2020 г.  

2015-2016

11. Община Лъки 

Разработена е и приета с решение 
№ 141/13.04.2017г. на общински 
съвет - Лъки Програма за 
управление на отпадъците за 
периода 2016 -2020 г.  

2016

12. Община Ардино 

Общината участва в регионално 
сдружение на общините Кърджали, 
Ардино, Джебел,
Ивайловград, Кирково, Крумовград, 
Момчилград и Черноочене. Изготвя 
се регионална програма за 
управление на отпадъците. 

2014-2015

13. Община Сатовча 

Разработена е и приета с решение 
№ 149/28.10.2016г. на общински 
съвет - Сатовча Програма за 
управление на отпадъците за 
периода 2016 -2020 г.  

2015-2016

И тази години общините от региона активно участваха в кампанията „Да 
изчистим България заeдно”, която се проведе  на 16.09.2017г. и 17.09.2017г. Съгласно 
подадените отчети от регионалните депа и общините са събрани 104,960 т. отпадъци и 
са почистени 125 замърсени места. 

№ Община Количество /тона/ Брой почистени места 

1 Смолян 36.880 25
2 Чепеларе 5.660 6
3 Баните - -
4 Борино 4.920 6
5 Доспат 22.560 27
6 Девин 2.500 16
7 Мадан 1.360 3
8 Рудозем 9.500 8
9 Златоград 18.140 30
10 Неделино 3.440 4

Намаляване количеството на депонирани отпадъци в регионалните депа, 
вследствие на въвеждане на разделно събиране на отпадъци в 7 общини, както и 
пускане в експлоатация на Инсталацията за сепариране на регионално депо – Смолян.

Обхванати са над 500 фирми за контрол на производствени и опасни отпадъци. 
Сключени са договори с оператори, притежаващи разрешителни по ЗУО за събиране и 
третиране на отпадъци и площадките. 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. В някои от големите 
производствени единици се въвеждат безотпадни технологии. Подобрена е 
организацията по съхранение на отпадъците от фирми с разрешителни за третиране на 
отпадъците. Фирми с разрешителни по ЗУО за извършване на дейности с ИУЕЕО, 
ИУМПС и ОЧЦМ представиха банкови гаранции, съгласно новите изисквания на ЗУО 
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от началото на 2017г. Операторите на площадките за събиране и третиране на ИУМПС, 
ИУЕЕО, НУБА, ОП, ОЧЦМ спазват заложените условия в разрешителните.  

Към края на 2017 г. контролираните от РИОСВ-Смолян задължени лица, пускащи 
на пазара продукти, след употребата, на които се образуват масово разпространени 
отпадъци са 176. От тях 119 бр. заплащат лицензионни възнаграждения на организации 
по оползотворяване на МРО, а останалите 57 бр. заплащат продуктова такса по 
сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 
(ПУДООС) към МОСВ. Ново идентифицираните обекти са 1 брой. 

По време на проверките е събирана информация за количествата пуснати на 
пазара опаковки от задължените лица, като за 2017 г. на територията на РИОСВ-
Смолян са пуснати на пазара 6 800.264 тона опаковки. От тях 64,90% са пластмасови, 
35.56 % хартиени и картонени, 6.43 % стъклени; 5.83 % дървени опаковки, 5.37 % 
метални и 14.40 % композитни опаковки.  

Постигната е устойчивост на резултатите по управление на отпадъците, касаещи 
дейностите по почистване и недопускане на нерегламентирани сметища, съхранение, 
събиране, транспортиране и третиране на  производствени и опасни отпадъци, както и 
движението на отпадъци, които са обект на трансграничен превоз в съответствие с 
Регламент (ЕО) 1013/2006. 

III.2. ШУМ 

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

Съгласно Закона за защита от шума в околната среда (ДВ. бр.74 от 2005 год. с 
посл. изм. и доп.), РИОСВ – Смолян организира извършването на измерването, 
оценката, управлението и контрола на шума, излъчван в околната среда от промишлени 
инсталации и съоръжения, включително за категориите промишлени дейности по 
приложение №4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.  

Осъществяваният контрол е превантивен, текущ и последващ. РИОСВ - Смолян 
контролира шума в околната среда от дейността на около 48 промишлени инсталации и 
съоръжения. 

Приоритетно са проверявани промишлени източници, емитери на шум в околната 
среда, разположени в жилищни зони или в близост до тях, с цел избягване, 
предотвратяване или намаляване на шумовото натоварване в урбанизираните 
територии. 

Кратко описание на резултатите от контролната дейност: 
- Брой промишлени източници, отговарящи на нормативните изисквания 

спрямо общия брой подлежащи на контрол през годината и проверките по жалби и 
сигнали:

Извършени са 10 броя проверките по утвърдения от МОСВ график  за измерване 
на шум, излъчван от промишлени обекти. Съгласно протоколите от изпитване на РЛ-
Смолян, не са констатирани превишения на излъчванията на промишлен шум. 

През годината са проверени два промишлени източника по жалби и сигнали. При 
проверките не са проведени контролни измервания на шума от обектите. 

- Постъпил сигнал в РИОСВ-Смолян за незаконен добив и преработка на скални 
материали в с. Долен, общ. Сатовча. Извършена е проверка от експерти на РИОСВ-
Смолян, като направените констатации и събрани материали са препратени До РДНСК 
гр. Благоевград и до Община Сатовча за вземане отношение по компетентност. 
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- Във връзка с постъпил сигнал в РИОСВ-Смолян за металообработващ цех в гр. 
Неделино е извършена съвместна проверка с експерти на РИОСВ-Смолян, РЗИ-Смолян 
и Община Неделино, от извършените констатации Община Неделино е предприела 
действия по компетентност.  
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 
Програмата на РЛ-Пловдив за радиологичен мониторинг на околната среда в 

териториалния обхват на инспекция на РИОСВ Смолян през 2017 година включва 30 
пункта с необработваеми терени, от които 21 фонови и 9 броя в района на обекти 
потенциални замърсители; 9 броя пунктове за седимент, 11 броя пунктове за 
повърхностни води разпределени на същия принцип и един пункт за атмосферен въздух 
в гр.Смолян. 

Радиационния гама-фон през 2017 година в мониторинговите пунктове (фонови и 
пунктове с потенциални замърсители) е в границите на характерния естествен гама-фон 
за съответния пункт при конкретните метеорологични условия. Стойностите на 
мощността на еквивалентната доза варират от 0,15 µSv/h до 0,26 µSv/h. 

Атмосферната активност на пункт гр.Смолян се определя еднократно през 
годината чрез гама-спектрометрично определяне на обемната специфична активност на 
естествени и техногенни радионуклиди на аерозолна проба. Измерените през 2017 г. 
специфични активности са под съответните минимално детектируеми активности за 
метода (за техногенния 137Cs<0,003 mBq/m3). Стойностите са значително под границата 
на средногодишната обемна активност на атмосферен въздух в жилища и на открито, 
определени за критична група от населението съгласно Наредба за радиационна 
защита(ДВ 16/20.2.2018г.). Определената обемна активност на космогенния 7Be е 
3,47±0,09 mBq/m3 е съпостоавима с данните от предходните години. 

Радиологичният мониторинг на необработваемите почви се осъществява в 
пунктовете за наблюдение, като пробите се вземат от почвен слой с дълбочина 0÷20 cm 
и се извършва гама-спектрометричен анализ за определяне съдържанието на естествени 
и техногенни радионуклиди в тях. Наблюдаваната специфичната активност на 
естествените радионуклиди в повърхностния почвен слой  на фоновите пунктове 
варира в широки граници и не се различават от обичайте за региона, измерени в 
предходните години: 238U(30÷200 Bq/kg); 226Ra(30÷180 Bq/kg);232Th(40÷140
Bq/kg);40K(500÷1200Bq/kg). Специфичните активности на естествените радионуклиди в 
повърхностния почвен слой в мониторинговите пунктове в райони на потенциални 
замърсители (под шахта 3 до р. Барутинска, района на местност Картофена нива, 
райони на отвали Крушев дол, Мързян 2, Голям Палас Север, райони на 
хвостохранилища Ерма река, Рудозем 2, района на рудник Дружба, Джурково) нямат 
съществени отклонения от измерените през предходни години. Стойностите варират за 
238U(10 Bq/kg÷260 Bq/kg); 226Ra(20 ÷ 330 Bq/kg);232Th(20÷110 Bq/kg); 40K
(500÷900Bq/kg). Специфичната активност на техногенния 137Cs(0,5÷100Bq/kg) отложен 
вследствие от Чернобилската авария и през 2017г. продължава да е по-висока в някои 
открити и с висока надморска височина места, напр. пункт Четрока(137Bq/kg), 
Рожен(128Bq/kg), Михалково(105 Bq/kg). Дългогодишните наблюдения на това 
замърсяване потвърждават силно петнистия му характер и тенденция на намаляване 
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вследствие глобалното му преразпределение при естествените миграционни процеси и 
период на полуразпадане. 

Специфичните активности на естествени и техногенни радионуклиди в седименти 
в фонови пунктове на р. Лъки, Чепеларска, р. Черна преди Смолян измерени през 
2017г. са в границите: 238U(30÷170Bq/kg); 226Ra(30÷150Bq/kg); 232Th(430÷100 Bq/kg);
40K(800÷1100 Bq/kg), за седиментите от реки в райони с потенциални замърсители - р. 
Киселчовска (обект „Възход“), р. Барутинска, р.Осинска (обект„Изгрев“) съответно: 
238U(50÷220Bq/kg); 226Ra(50÷260Bq/kg); 232Th(40÷130 Bq/kg); 40K(500÷1200Bq/kg).
Стойностите не се отличават от съответните измерени през предходни години. 
Специфичната активност на техногенния 137Cs през 2017 г. варира от 0,5 Bq/kg до 2,3 
Bq/kg. През годината не е наблюдавано наличие на други техногенни радионуклиди в 
седиментите. 

Радиологичният мониторинг на водите се осъществява от РЛ София. Реките от 
фонови пунктове се следят по показателите: обща алфа и обща бета активност. 
Определените стойности са в съответствие с Наредба № Н-4/14.09.2012 г. за 
характеризиране на повърхностни води и  Наредба № 1/11.1999 г. за норми за целите на 
радиационната защита и безопасност при ликвидиране на последствията от урановата 
промишленост в България за реките в близост до бивши уранодобивни обекти. 

Водите на самоизлив в райони с потенциални замърсители се изследват по 
показателите обща алфа и обща бета активност, естествен уран и 226Ra. Определените 
активности по показателите са характерни за тези пунктове и са в  съответствие с 
Наредба № 6/ 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни 
и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. 

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

1. Кратко описание на състоянието в областта на управлението на химикалите 
РИОСВ-Смолян извършва контрол на лицата, които произвеждат, употребяват и 

съхраняват химични вещества и смеси, с цел осигуряване на висока степен на защита 
на човешкото здраве и околната среда. 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.  

РИОСВ - Смолян осъществява  превантивен, текущ и последващ контрол в 
областта на химикалите  по отношение на прилагането на:  

 Регламент 1907/2006 г. за регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химикали (REACH);  

 Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането 
на вещества и смеси (CLP);  

 Регламент (ЕО) № 648/2004, относно детергентите -   по този Регламент на 
територията на РИОСВ ; 

 Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси;  
 Глава Седма, Раздел Първи на ЗООС  
На територията на РИОСВ-Смолян се контролират 77 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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През  2017 г. по прилагане на законодателството в областта на  химикалите бяха 
извършени 38  проверки, като от тях  33  при участие в  КП и 5 по химикали. Броят на 
проверките през 2017 г. е съпоставим с този през 2016 г. /39 бр./.  

През 2017 г.  са извършени  и 14 бр. извънредни проверки, както следва: 
- 12 бр. проверки  във връзка с писма на МОСВ относно  постъпили нотификации 

от Комисията за защита на потребителите; 
-  2 бр. проверки  съвместно с представители на РЗИ-Смолян и Дирекция 

„Инспекция по труда“ – гр.Смолян по REF-5 
 В РИОСВ – Смолян се поддържат досиета на фирмите, които произвеждат, 

употребяват и съхраняват опасни химикали. 
Има 7 фирми, които използват и съхраняват опасни химични вещества и смеси, 

класифицирани като „предприятия с нисък рисков потенциал”, съгласно критериите по  
Приложение № 3 от ЗООС.  

През 2017г. след представяне на уведомление за класификация от „Лъки 
Инвест“АД гр.Лъки, ХХ „Лъки – 2 комплекс“ се класифицира като „предприятие с 
висок рисков потенциал“. Към момента тече  процедура по Глава шеста от ЗООС.  

Регистър на СЕВЕЗО обекти на територията на РИОСВ- Смолян 

Наименование на 
инсталацията  

Оператор Класификация на 
предприятието/съоръжението 

1. ЛОФ, гр. Лъки - 
Обогатяване на оловно-
цинкови руди 

“Лъки Инвест”АД, гр. Лъки, 
ул."Освобождение" 2 

Предприятие с нисък рисков потенциал 

2.Обогатителна фабрика 
„Ерма река” – Обогатяване 
на оловно-цинкова руда

“Родопи Еко Проджектс” 
ООД, 
гр. Златоград  
ул.”Стефан Стамболов” №2

Предприятие с нисък рисков потенциал 

3.„Рудоземска обогатителна 
фабрика”, гр.Рудозем – 
Обогатяване на оловно-
цинкова руда

„Горубсо Мадан”АД,  
гр. Мадан, ул.”Явор”1 

Предприятие с нисък рисков потенциал 

4.Взривен склад „Хаджийски 
дол” 

„Горубсо Мадан”АД,  
гр. Мадан, ул.”Явор”1

Предприятие с нисък рисков потенциал 

 5.“Базисен склад за взривни 
материали” в земл. на с. 
Лъкавица, общ. Лъки   

“Лъки Инвест”АД, гр. Лъки, 
ул."Освобождение" 2 

Предприятие с нисък рисков потенциал 

6. Взривен склад Рудник 
«Димов дол»  

 „Рудметал” АД, гр. Рудозем, 
Промишлена зона 

Предприятие с нисък рисков потенциал 

 7.Предприятие за 
производство на взривни 
вещества, с.Фабрика, 
общ.Златоград с  

 „ПЕР“ ООД, гр.Златоград. Предприятие с нисък рисков потенциал. 
Обекта не е изграден 

8.ХХ „Лъки2 комплекс“ „Лъки инвест“ АД, гр.Лъки Предприятие с висок рисков потенциал. 
Тече процедура по Глава шеста от ЗООС 

През 2017 г., бяха извършени 5 бр. планови проверки на 5 обекта, класифицирани 
като „предприятия с нисък рисков потенциал“ и 4 извънредни проверки по последващ 
контрол на СЕВЕЗО обекти. 

2. Кратко описание на основните приоритети при извършване на контрола 
през годината, съгласно различните нормативни актове 

През 2017 г. бяха извършени 38 планови и 2 извънпланови проверки на 38 обекта 
по прилагането на Регламент REACH. Проверените групи, съгласно статута по  
Регламента са както следва: 
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- производители и вносители - през 2017 г. е извършена  1 проверка на 
производител на химикали, чийто срок за регистрация е през 2018 г., който е и 
потребител по веригата. 

- потребители по веригата – проверени са 38 фирми – потребители по веригата.  
Приоритети за контролна дейност през 2017г. бяха  спазването на 

задълженията на фирмите за: 
- разрешителен режим за веществата, предизвикващи сериозно безпокойство 

(SVHC) от Приложение XIV на Регламент REACH – бис /2-етилхексил/фталат, 
дибутилфталат, оловен сулфохрамат жълто, оловен хромат молибдат, 
диизобутилфталат, бензилбутилфталат/- 6 проверки 

- контрол за наличие на  информационни листове за безопасност, съгласно 
Регламент REACH и съответствието им с Регламент /ЕС/ №830/2015 - извършени са 38 
броя проверки на обекти за наличие на информационни листове за безопасност на 
произвеждани, съхранявани и употребявани химични вещества и смеси. 

Във връзка с участие в петия хармонизиран европейски проект REACH-EN-
FORCE-5 (REF-5) за контрол на изискванията към разширените информационните 
листове за безопасност (ИЛБ) и сценариите на експозиция (СЕ), съвместно с 
представители на РЗИ-Смолян и Дирекция „Инспекция по труда“ – гр.Смолян бяха 
извършени 2 извънредни проверки на „Върба Батанци“ АД – Рудоземска обогатителна 
фабрика и „Вентони козметикс“ ООД, гр.Рудозем. Двете фирми са от целеви  групи – 
потребители по веригата – формулатор на смеси. При проверките бяха попълнени 
въпросници, съгласно изискванията на проекта, като не бяха констатирани 
несъответствия.  

Регламент (EО) №1272/2008 относно класифицирането, опаковането и 
етикетирането на химични вещества и смеси (CLP) 

През 2017 г. е извършена една проверка на фирма, имаща задължения да 
извършат нотификация.  Не  е констатирано неизпълнение на задължения за 
нотифициране на химични вещества в Европейска агенция по химикали. 

Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите 
Извършена е 1 проверка на фирма, произвеждаща детергенти. Изготвени са ИЛБ, 

в които са отразени биоразградимостта и метода за анализ. Няма установени 
нарушения по регламента за изискванията за уточнена биоразградимост на ПАВ в 
детергентите. 

Регламент №649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали (PIC) 
През 2017 г. от РИОСВ - Смолян не е извършван контрол по този регламент. 

Регламент (ЕО) № 850/2004 за устойчивите органични замърсители (УОЗ)
През 2017 г. съгласно постъпили в МОСВ нотификации от Комисията за защита 

на потребителите за изделия със съдържание на опасни вещества, за които са въведени 
ограничения за употреба и пускане на пазара, съгласно Регламента, бяха извършени 12 
проверки на търговски обекти. Не се констатираха нарушения. 

Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и 
смеси 

През годината са извършени 38 проверки на 38 обекта, като на 1 фирма са дадени 
предписания за актуализиране на оценката на съхранение на опасните химични 
вещества и смеси. От извършения контрол се установи, че фирмите са предприели 
мерки относно спазването на изискванията на Наредбата. Складовите помещения, в 
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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 при спазване на изискванията за съвместно съхранение. 
Изготвените оценки се актуализират при промяна на вида и количествата на 
използваните химикали. 

Глава Седма, Раздел Първи на ЗООС 
През 2017 г. стартира 1 съвместена процедура по глава шеста и глава седма, 

раздел І от ЗООС за нов обект с потвърдена класификацията за ПСВРП от министъра 
на околната среда и водите. Към момента тече процедура по съгласуване на 
информацията по чл. 99б от ЗООС и оценка на Доклад по ОВОС.  

Бяха  потвърдени 2 бр. ДППГА на Взривен склад рудник „Димов дол“ с 
оператор „Рудметал“АД, гр.Рудозем и на Рудоземска обогатителна фабрика, поради 
смяна на оператора. 

Контролът по  прилагането на Доклада за политиката за предотвратяване на 
големи аварии (ДППГА) и въведената система за управление на мерките за безопасност 
/СУМБ/ 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 2017 г., съгласно Плана за контролната дейност бяха извършени 5 бр. 
планови проверки на 5 обекта, класифицирани като „предприятия с нисък рисков 
потенциал“. Извършени са и  4 извънредни проверки по последващ контрол. 

Проверени бяха:Взривен склад ”Хаджийски дол”, с оператор „Горубсо Мадан” 
АД, гр.Мадан, Обогатителна фабрика „Ерма река“, с оператор „Родопи еко проджектс“ 
ООД,  гр.Златоград, Рудоземска обогатителна фабрика, с оператор „Върба Батанци“ 
АД, Взривен склад „Димов дол“, с оператор „Рудметал“ АД, гр. Рудозем, „Базисен 
склад за взривни материали“, землище на с. Лъкавица, общ. Лъки, с оператор «Лъки 
инвест» АД, гр. Лъки  

За констатирани несъответствия бяха дадани общо 7 предписания, които са 
изпълнени в срок. 

3. Кратко описание на резултатите от контролната дейност /за химикали и за 
управление на риска/ 

1.Констатирано е , че на обектите се поддържат инвентаризационни списъци на 
използваните химикали, списъци с доставчиците, документи, удостоверяващи 
предварителна/същинска регистрация. 

2.При извършения контрол по Регламент REACH не са констатирани 
неизпълнения на задълженията за регистрации на химични вещества в Европейска 
агенция по химикали. 

3.Не се констатира употребата на вещества  от Приложение XIV на Регламент 
REACH.

4.Не е констатирано неспазване на задължението за извършване на нотификация 
на опасни химични вещества в Европейска агенция по химикали. 

5.Няма установени нарушения по регламента за изискванията за биоразградимост 
на ПАВ в детергентите. 

6.Не са констатирани аварии, водещи до замърсяване на компоненти на околната 
среда с опасни химични вещества.  
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7.Не е установено неспазване на законодателството по химикали и за отчетния 
период няма съставен АУАН.  

Резултати от СЕВЕЗО - проверки 
Резултатите от проверките показват, 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.  

4. Проведени информационни кампании и участие в проекти на МОСВ.  
Взето е участие в 3 бр. семинари на тема “Прилагане на изискванията на 

законодателството по химикали и предотвратяване на големи аварии“, организирани от 
МОСВ за експертите от РИОСВ. 

IV. ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ И КОНТРОЛ 

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

- Общ брой издадени решения по ОВОС за територията на РИОСВ-Смолян по 
отрасли и общини; 

През 2017г. е издадено едно решение по ОВОС в Община Смолян. Решението е за 
инвестиционо предложение от отрасъл селско, горско и водно стопанство. Извършeни 
са две оценки на качество на внесени доклади по ОВОС, които са отрицателни. 
Издадено е едно становище по задание за изготвяне на доклад по ОВОС. 

- Общ брой издадени решения за преценяване на необходимостта от извършване 
на ОВОС за територията на РИОСВ-Смолян по отрасли и общини; 

Сравнение на издадените с Решения по ОВОС и ЕО в периода 2015 -2017 год. 
№ Вид документ 2015 2016 2017

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

29 27 41

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

2 12 6

3. Издадени Решения по ОВОС 0 1 1
4. Издадени Становища по ЕО 0 0 3

През годината от РИОСВ – Смолян издадените Решения по преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС са 41 бр. и са за инвестиционни предложения 
по отрасли както следва:  

- Минно дело – 31% - 13бр инвестиционни предложения; 
- Предприятия в хранителната промишленост - 21% - 9бр инвестиционни 

предложения; 
- Други инвестиционни предложения - 17% - 7бр инвестиционни предложения; 
- Селско, горско и водно стопанство - 14% - 6бр инвестиционни предложения; 
- Инфраструктурни инвестиционни предложения - 12% - 5бр инвестиционни 

предложения; 
- Туризъм и отдих- 5% - 2 бр инвестиционни предложения; 
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Характерът на инвестиционните предложения е разнообразен, като се наблюдава 
завишаване с една трета броя на процедираните предложения в сравнение с 2016г. - от 
27 на 41бр. Въпреки неравномерното натоварване на постъпване на преписките, същите 
се обработват и не се забавят по вина на РИОСВ - Смолян. От всичките 41 бр. издадени 
Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за 40 бр. е 
преценено да не се извършва ОВОС, а за 1 бр. е преценено да се извърши ОВОС. 
Характерът на издадените решения за преценяване на необходимостта от ОВОС се е 
запазил в сръвнение с предходните години. Предвид спецификата на региона, най-
голям брой са инвестиционните предложения свързани с аварийно почистване на 
реките от наносни отложения, инфраструктурни обекти, изграждане на предприятия за 
преработка на мляко, месо и консервиране. Инвеститорският интерес изключително 
много се влияе от финансирането на обекти по европейски и национални програми, 
предимно в областта на селското стопанство и инфраструктурата. Основни 
инвеститори са общинските администрации и бенефициенти по обществени поръчки, 
както и инвеститори, кандидатстващи за финансиране по различни програми. 

В диаграмата по – долу е посочено разперделенитео на броя процедирани 
инвестиционни предложения по общини. 


