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ОТНОСНО: Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна 

финансова помощ № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-0004 

„Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, 

финансиран по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, 

процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-5.003 „Мерки за 

подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 

2014 - 2020 г.““ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Община Смолян е конкретен бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

помощ № BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ на 

Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.““. Целта на процедурата е да се допринесе за 

подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) чрез намаляване наднормените нива на 

фини прахови частици (ФПЧ10) и индиректно на азотни оксиди (NOx) на територията на общини 

с нарушено качество на въздуха по тези показатели. 

На 01.07.2019 г. в сградата на МОСВ се подписа договор за безвъзмездна финансова 

помощ между Министър на околната среда и водите  - Нено Димов и Кмета на община Смолян – 

Николай Мелемов. Проекта включва изпълнение на мерки за подобряване качеството на 

атмосферния въздух в Община Смолян, чрез подмяна на отоплителните уредби на 

домакинствата. 

Проекта ще се изпълнява на два етапа. Осигурения финансов ресурс по проекта е в размер 

на 9 604 317,86 лв. Срок за изпълнение на проекта 58 месеца. Срок за физическо изпълнение на 

дейностите по проекта 53 месеца. 

Първи етап включва изпълнението на следните дейности: 

- Проучване на нагласите на населението - ще се проведе проучване за нагласите на 

домакинствата за участие в проекта, адресиращ замърсяването от битовото отопление. 

- Организирането и провеждането на разяснителната/обучителна кампания - цели 

повишаване на познанията на обществеността, относно вредното влияние от превишаване 

нормите на фини прахови частици върху здравето на населението и върху околната среда, както 

и да популяризира мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух; 

- Изготвяне на анализ на ситуацията по отношение видовете отопление по квартали; 

- Разработване на Механизъм за осигуряване на приоритетност на инвестициите; 

- Изготвяне на анализи, оценки, обосновки, изследвания за целите на подготовка на втория 

етап на проектното предложение; 

- Определяне на средни/пределни цени – изготвяне на финансов анализ; 

Общата стойност на горе посочените предвидени проучвания, съгласно бюджета на 

проекта е в размер на 258 900 лв. без ДДС. 



Втори етап включва изпълнението на следните дейности -  закупуването, доставката и 

подмяната на определените в рамките на първият етап от проекта отоплителни устройства. 

Общата стойност предвидена в бюджета на проекта за закупуването, доставката и подмяната на 

отоплителните устройства е в размер на 7 413 496,55 без ДДС. Неразделна част от дейностите 

през втората част от проекта са демонтажа и предаването на старите устройства на обхванатите 

домакинства.  

Съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ, Община Смолян в качеството й на 

бенефициент по програмата има право да получи авансово плащане в размер на 960 431,79 лв. 

(деветстотин и шестдесет хиляди четиристотин тридесет и един лев и седемдесет и девет 

стотинки ), представляващи до 10% (десет на сто) от предоставената от УО безвъзмездна 

финансова помощ, описани в точка 3.6. от горепосочения договор, необходими й за частично 

обезпечаване на предвидените дейности в рамките на проекта.  

Всеки бенефициент има право да получи авансово плащане в размер до 10% от БФП за 

проекта, платимо на две части, както следва: 

- авансово плащане в размер до 1% от БФП на проекта след сключване на АДБФП; 

- авансово плащане в размер на остатъка до достигане на определения размер на 

аванса по проекта при условията по АДБФП. 

Съгласно точка 3.6.3. от АДБФП Община Смолян, следва да осигури учредяването или 

издаването в полза на УО на ОПОС 2014 – 2020 г. обезпечение на авансово плащане под формата 

на – „Запис на заповед, издаден „без протест“ и „без разноски“ от лице, което има правото да 

представлява бенефициента, платим на предявяване, който се освобождава при спазване на 

срока, определен с Наредба № Н-3/2018 г.“. 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, предлагам на Общински съвет – 

Смолян да приеме следното  

 

РЕШЕНИЕ: 
 

Упълномощава Кмета на Община Смолян за издаване на Запис на заповед за обезпечение 

на авансовото плащане в размер на 960 431,79 лв. (деветстотин и шестдесет хиляди четиристотин 

тридесет и един лев и седемдесет и девет стотинки), представляващи 10% (десет на сто) от 

предоставената от УО на ОПОС 2014 – 2020 г., ДБФП  № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект 

№ BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в 

Община Смолян“, финансиран по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния 

въздух“, процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-5.003 „Мерки за 

подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 

2020 г.“. 

 

Вносител,  /П/ 

инж. МАРИАНА   ЦЕКОВА 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ В ОБЩИНА СМОЛЯН 

оправомощена със Заповед №РД-1233/18.11.2019г. 

на кмета на Община Смолян 
 


