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ИНФРОМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ 

BG16M1OP002-5.002-0021-C01 „Разработване на общинска програма за подобряване качеството на 

атмосферния въздух на Община Смолян“ 

 

На 19.03.2019 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 разработване на нова общинска програма за подобряване качеството на 

атмосферния въздух на Община Смолян за периода 2021 г. - 2026 г. 

 Съгласно определените по чл. 30 към Наредба №7/1999 г., райони за оценка и управление на 

качеството на атмосферния въздух, Община Смолян попада в район, в който нивата на замърсител 

ФЧП10 превишават установените норми и/или нормите плюс определените допустими отклонения 

от тях. В Заповед № РД-969/21.12.2013 г. на министъра на околната среда и водите е утвърден списък 

на районите за оценка и управление качеството на атмосферния въздух. В България има 28 общини с 

нарушено качество на въздуха по показател ФПЧ10 и NOx. Това са общини, на чиито територии има 

разположени пунктове за мониторинг, данните от които се докладват ежегодно на Европейската 

комисия, съгласно изискванията на Директива 2008/50/ЕО и са обект на наказателна процедура по 

Нарушение № 2010/2109 за неспазване на нормите за съдържание на ФПЧ10 в атмосферния въздух, 

която вече е в съдебна фаза. Една от тези общини е и община Смолян, където са отчетеният брой 

превишения на пределно допустимите стойности на „средногодишна концентрация на ФЧП10“ и 

„средногодишни нива на ФЧП10“. За намаляване на замърсяването с ФПЧ10, Община Смолян е 

разработила и изпълнява Програма и план за действие с обхват 2015 – 2020 г. Реализирането на 

настоящето проектно предложение ще осигури разработването на качествена програма, 

дисперсно моделиране, план за действие и технически, финансов и екологичен анализ. Така 

подготвените документи адресират основните източници на замърсяване на атмосферния въздух, с 

което ще се подпомогне постигането на специфичната цел по приоритетна ос 5 на ОПОС 2014-2020 

г. Изпълнението на проектните дейности ще осигури и основа, подпомагаща избора на адекватни към 

местните условия мерки за подобряване КАВ. В съответствие с чл.37, ал.4 от Наредба 12/2010 г. в 

районите, в които е налице превишаване на установените норми се изготвят комплексни програми за 

достигане на установените норми за всеки отделен замърсител. 

Предстои изработването на техническо задание за обявяване на обществена поръчка за избор 

на изпълнител, който ще разработи програмата. Техническото задание ще бъде съгласувано с РИОСВ 

– Смолян и РЗИ – Смолян.  

При разработване на програма ще се извърши анализ на досега действащата програма, ще се 

проследи изпълнението на досега изпълняваните мерки, ще се обследват значимите замърсители, ще 

се определят точкови замърсявания и т.н.   
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Програмата следва да осигури намаляване нивата на замърсителите на въздуха на територията 

на Община Смолян и достигане на нормите за ФПЧ10, намаляване на здравния риск, контрол на 

мероприятията за намаляване замърсяването от опесъчаването и хигиенизирането, битовото 

отопление, транспорта и строителните дейности, дейностите, формулиране на мерки за подобряване 

качеството на атмосферния въздух. Като неразделна част от програмата следва да се разработи и план 

за действие (за пет годишен период), указващ мерките, които трябва да бъдат предприети, като се 

направи технически, финансов и екологичен анализ на всяка от тях. Програмата следва да съдържа 

всички задължителни реквизити, определени в секторното законодателство в т.ч.: оценка върху 

нивата на замърсителите/намаление на годишните емисии в резултата на приложената мярка 

(тона/година); определяне и използване на количествени показатели; прогнозните разходи и 

източниците на финансиране за изпълнение на мерките в плана за действие към програмата и т.н. 

Програмата следва да се разработи в синергия с Плановете за устойчива градска мобилност и 

резултатите от приключили проекти, както и целите за укрепване на капацитета в дългосрочен план 

във връзка със заключенията от проекта Air Implementation Pilot на ЕАОС и ГД „Околна среда“ на 

ЕК, приложими за територията на общината. Дисперсионното моделиране се разработва на базата на 

анализите и оценките на емисиите, (включително на базата на прогнозна информация за бъдещата 

дейност), като оценява приноса на отделните източници на замърсяване (промишленост, битово и 

обществено отопление, транспорт, фон и др.) към нивата на замърсяване на атмосферния въздух по 

показател ФПЧ10. Дисперсионното моделиране ще бъде извършено, както за базовата (референтна) 

година, така и прогнозно за междинна година и за годината в която се предвижда да бъде постигнато 

съответствие с нормативните изисквания. Моделирането следва да отчете и конкретните климатични 

условия в района на Общината, влиянието на топографията, вертикалното смесване на въздушни 

маси, релефа и т.н. Дисперсионното моделиране следва да се съобрази, както с действащата секторна 

нормативна рамка, така и с Инструкцията за разработване на програми и раздел I от Приложение №15 

на Наредба №12/15.07.2010 г., и Методика за определяне разсейването на емисиите на вредни 

вещества от превозни средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой. За да отговори 

адекватно на изискването за представяне на прогнозни разходи за реализация на мерките, посочени 

в плана за действие (с пет годишен период) към програмата, Изпълнителят следва да се извърши 

технически, финансов и екологичен анализ на предложените мерки. Техническата оценка на мерките 

следва да покаже необходимостта от тяхното изпълнение към постигане на очаквания ефект за 

намаляване на замърсяванията, като в същото време предложи анализ за ефективността на очаквания 

резултат.  

Финансовата оценка остойностява финансовата „тежест“ на мерките, необходима за тяхното 

реализиране, като подпомага адекватното дефиниране на възможните източници на финансиране. По 

този начин ще се отчете допустимостта на предвижданите разходи, спрямо предложеният финансов 

източник, което ще осигури гъвкаво и ефикасно разпределение на разходите по финансови 

източници. Екологичната оценка представя възможност за адекватното определяне на очаквания 

екологичен ефект за всяка от предложените мерки, както и за ясното и конкретно дефиниране чрез 
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измерими индикатори. Определените цели може да бъдат постигнати по различни начини, които 

трябва да бъдат идентифицирани, оценени и сравнени. Оценката и сравнението трябва да включват 

екологичните, технически, организационни и финансови аспекти на всяка алтернатива.  

 

Стойност на проекта с включен ДДС – 287 444,80 лв. 

 

Срок на ДБФП – 23 месеца 

 

Срока за реализация на проекта – 18 месеца 

 


