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Писмо от г-н  

Николай Мелемов, 

кмет на общинa 

Смолян 
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30.08.2016г.; 
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ДАТА НА РАЗЯСНЕНИЯТА НА УО НА ОПОС 2014-2020  -  10.09.2016 г. 

Във връзка с приети насоки за кандидатстване по 

процедура „Разработване/Актуализиране на общинските 

програми за качество на атмосферния въздух“ по 

приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на 

атмосферния въздух“ на ОП „Околна среда 2014- 2020 

г.“, Ви уведомявам, че Програмата за намаляване на 

замърсяването с фини прахови частици (ФПЧ10) и План 

за действие 2015-2020 г. са разработени през 2014 г., 

Предвидените за реализиране мерки в Плана за действие 

са определени въз основа на резултатите от 
дисперсионно моделиране, направено през 2011 г. 

Въпреки, че разработената програма и план за действие 

са в съответствие с действащата нормативна уредба в 

сектора по чистотата на атмосферния въздух е 

необходимо разработване на актуално за периода 2015 - 

2020 г. дисперсионно моделиране. 

В т.25 Краен срок за подаване на проектните 

предложения от поканата за кандидатстване по 

процедура „Разработване/ Актуализиране на общинските 

програми за качество на атмосферния въздух“ е 
посочено, че Община Смолян следва да представи 

проектното си предложение преди изтичане на 

посоченият краен срок, т.е. до 30.01.2019 г., 16:00 ч. 

Във връзка с гореизложеното и предвид факта, че 

Община Смолян е допустим кандидат по процедурата, 

считате ли за допустимо общината да подаде своето 

проектно предложение до изтичането на първия краен 

срок за кандидатстване 30.01.2017 г. 

В отговор на Ваше писмо във връзка с кандидатстване по Приоритетна ос 5 

„Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма 

„Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) Ви предоставям 

следната информация: 

Разработването на всяка общинска програма за намаляване нивата на 

замърсителите и за достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух 

следва да отговаря на изискванията на утвърдената нормативна уредба в 
областта. По специално, съдържанието на програмите трябва да бъде 

разработено в съответствие с разпоредбите на Приложение № 15 (раздел I) 

към чл. 38, ал. 1 и чл. 40, ал. 2 на Наредба № 12/2010 г. за норми за серен 

диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден 

оксид и озон в атмосферния въздух и на Инструкцията за разработване на 

програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми 

за вредни вещества, в районите за управление и оценка на качеството на 

атмосферния въздух, в които е налице превишаване на установените 

норми, утвърдена от министъра на околната среда и водите, в която е 

конкретизиран начинът за разработване на общинските програми. 

Съгласно чл. 9 от инструкцията проучването, анализът и оценката на 

събраната информация трябва да се основава на данни от моделиране на 

дисперсията на емисиите. Това предполага разработването/ 

актуализирането на всяка общинска програма, вкл. на вече изготвената за 

периода 2015-2020 г. за община Смолян, да се основава на резултати от 

дисперсионно моделиране, представителни за съответния период.   

Целта на процедура № BG16M1OP002-5.002 „Разработване/ Актуализация 

на общинските програми за качеството на атмосферния въздух” е 

изготвяне на актуални общински програми за намаляване нивата на 

замърсителите и за достигане на утвърдените норми за качество на 

атмосферния въздух (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 

въздуха, които да доведат до постигане на определените норми за КАВ. 
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Кандидатстването с проектно предложение по процедурата следва да води 

до постигане на заложената цел, както и до индикатора за изпълнение, 

посочени в т. 6 и т. 7 от Насоките за кандидатстване в частта „условия за 

кандидатстване“. Разработването на актуално дисперсионно моделиране е 

част от дейностите, допустими за финансиране по процедурата, но 

самостоятелна подобна дейност не би могла да бъде финансирана по 

процедурата, тъй като тя не би могла сама по себе си да допринесе за 

постигане на целта и индикатора на процедурата. 

По отношение на искането за изтегляне на срока за представяне на 

проектно предложение, обръщам внимание, че определеният краен срок за 

кандидатстване на община Смолян по горепосочената процедура отчита 

наличието на настоящата програма на общината с план за действие 2015-

2020 г., като предоставя възможност за актуализацията й след изтичането 

на този срок.  

 

 

 УТВЪРДИЛ:            /п/              ДАТА:  10.09.2016 г. 

……………………………………………………………. 

               ЯНА ГЕОРГИЕВА,  

За Ръководител на Управляващия орган 

на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 

Заповед за оправомощаване № РД-ОП-90./04.08.2016 г. 

 

 


