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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 

инж. Мариана   Цекова – Зам.-кмет в община Смолян оправомощена със 

Заповед №РД-0011/08.01.2021г. на Кмета на община Смолян 
 

 

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за намаляване нивата на фини 

прахови частици (ФЧП10) и достигане на утвърдените норми за качество на 

атмосферния въздух на община Смолян 

 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

На основание чл. 27 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) 

Община Смолян следва да разработи общинска програма за намаляване нивата на 

замърсителите и за достигане на утвърдените норми за КАВ за общини с наднормени 

нива на замърсители (фини прахови частици (ФПЧ10), азотни оксиди (NOx) и други) 

и планиране на адекватни към местните условия мерки за подобряване качеството на 

атмосферния въздух, които да доведат до постигане на определените норми за КАВ. 

Разработването на общинските програми за КАВ е основано на ангажименти, 

произтичащи от националното законодателство, което транспонира изцяло Директива 

2008/50/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета относно качеството на 

атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа (Директива 2008/50/ЕО). Съгласно 

чл. 19, ал. 2 от ЗЧАВ, общинските органи и регионалните инспекции по околната 

среда и водите осъществяват контрол и управление на дейностите, свързани с 

осигуряване чистотата на въздуха на тяхната територия.  

На 19.03.2019 г. се подписа договор за безвъзмездна финансова помощ между 

Министър на околната среда и водите и Кмета на община Смолян за реализацията на 

ДБФП № BG16M1OP002-5.002-0021-C01, проект № BG16M1OP002-5.002-0021 

„Разработване на общинска програма за подобряване качеството на атмосферния 

въздух на община Смолян“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 

2014-2020, по процедура № BG16M1OP002-5.002 „Разработване/Актуализация на 



общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 

„Подобряване качеството на атмосферния въздух“. 

Програмата за подобряване на КАВ в Община Смолян следва да е разработена в 

съответствие с изискванията, заложени в основните закони за опазване на околната 

среда и качеството на атмосферния въздух – ЗООС и ЗЧАВ, както и подзаконовите 

нормативни документи към тях. 

Времевият обхват на програмата е за периода 2021 - 2025 г. При разработване на 

Програмата е използвана общата информация за Община Смолян – тип на района; 

оценка на замърсената територия /km2/; население, експониране на замърсяването; 

климатични данни, данни за топографията и др. При описание на характера на 

замърсителя ФПЧ10 и оценка на съществуващото замърсяване на атмосферния 

въздух, като се посочат данни за замърсителя /предмет на заданието/, както следва: 

- Анализ на измерени концентрации за избраната базова година 2019 г.; 

- Използвани до момента методи за оценка на КАВ; 

- Анализ на изпълнението на мерките за подобряване на КАВ, заложени в 

Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахове частици /ФПЧ10/ и 

Плана за действие към нея за периода 2015 – 2020 г.. 

В програмата за подобряване на КАВ са направи проучване и извършен анализ 

на произхода на замърсителя, като се изработени: 

- Списък на основните източници на емисии, замърсяващи атмосферния въздух; 

- Общото количество на тези източници на емисии, причинители на 

замърсяването; 

- Наличната информация , отнасяща се до процеса на оценка и управление на 

КАВ /данни за нивата на замърсителите, резултати от измерванията на емисиите на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници 

(точкови, линейни, площни и/или неорганизирани); данни за метеорологичното 

състояние на района; характеристика на автомобилния парк и данни за 

интензивността на движението на МПС ( подвижни източници) по основните улици ( 

в т. ч. брой, гъстота/натовареност на трафика, среден пробег по вид превозни 

средства); данни за консумацията на горива по видове, както и тенденциите и 

прогнозите за нейното изменение; данни за тенденциите в изменението на КАВ за 

периода до 2025 г.; данни за обработваемите земеделски площи и тенденциите и 

прогнозите за развитие на селското стопанство; данни за неблагоприятни климатични 



условия; влияние на повторното суспендиране на прахови частици при зимното 

опесъчаване и осоляване на пътищата/. 

Извършена е комплексна оценка на КАВ за района, като резултатите от 

комплексната оценка включват: 

- Локализация и картиране (чрез моделиране) на нивата на съответните вредни 

вещества – определяне контурите на зоните, засегнати от наднормено замърсяване; 

- Описание на района, включително топография, климат, обхват на 

замърсяването (km2) и население, експонирано на наднорменото замърсяване; 

- Характеристика на източниците на замърсяване, включително и такива от  

други райони; 

- Характеристика на КАВ (за не по – малко от пет предходни години, за 

наблюдаваната година и прогнози); 

- Определяне на годишните нива на емисиите, т/г, количествено определяне на 

приноса, изразен като дял в % на всеки един сектор/източник към нивото на 

замърсяване със съответните замърсители; 

- Подробно описание на факторите и/или източниците, които водят до 

превишаване на установените норми за КАВ. 

Разгледани са възможни мерки за подобряване на КАВ чрез ограничаване на 

емисиите на точкови източници, площни и неорганизирани източници: проучване на 

потенциални мерки за ограничаване на емисиите в областта на битовото отопление, 

замяна на използваните горива, или подобряване качеството на използваните горива, 

мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

Извършено е и дисперсионно моделиране на разпространението на 

замърсяването и приноса на отделните източници на емисии, извършено за базовата 

2019 година, включително анализ на резултатите от моделирането. 

Разработената програма е одобрена от компетентните органи Министерството на 

околната среда и водите и РИОСВ – Смолян. 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т. 12 и чл. 27, ал. 3 от 

Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 27, ал. 1 от Закона за 

чистотата на атмосферния въздух и чл. 60 от АПК  предлагам общинският съвет да 

приеме следните: 

 

 



Р Е Ш Е Н И Я : 

 

1. Приема Общинска програма за намаляване нивата на фини прахови частици 

(ФЧП10) и достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния 

въздух на община Смолян. 

2. Възлага на Кмета на община Смолян да публикува приетата Общинска 

програма за намаляване нивата на фини прахови частици (ФЧП10) и 

достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух на 

община Смолян на интернет страница на община Смолян. 

3. Допуска предварително изпълнение на решението по реда на чл. 60 от АПК. 

 

 

ИНЖ. МАРИАНА   ЦЕКОВА - / П / 

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ В ОБЩИНА СМОЛЯН 

оправомощена със Заповед №РД-0011/08.01.2021г.  

на кмета на Община Смолян 

 

 


