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Планът за действие е в синхрон с политиката на Община Велинград за "Целенасочено 

подобряване и поддържане на КАВ" и е съобразен с резултатите от анализа за произхода 

на замърсяването и направеното дисперсионно моделиране при референтна 2015 год. 

Поставена е специфична стратегическа цел подобряване и поддържане на КАВ в 

съответствие с действащите норми за пределно допустими концентрации на вредни 

вещества в атмосферния въздух с наложени основни приоритети: 

Приоритет  Намаляване емисиите на ФПЧ10
 
от битовия сектор. 

Приоритет Намаляване на емисиите на ФПЧ10
 
от вторичен унос/ресуспензия 

Приоритет Намаляване емисиите на ФПЧ10
 
от транспорта 

Приоритет Намаляване на ФПЧ10
 
от неорганизираните емисии – от строителни 

дейности, изгаряне на отпадъчни материали и др. 

Приоритет Намаляване на имисиите ФПЧ10 от промишлените предприятия, 

общинските, туристически, търговски и други обекти 

 

За постигане на целта и приоритетите са предвидени мерки/действия в два времеви 

хоризонта: краткосрочен  –до 2017г.; дългосрочен до 2019г. 

 

Приложението на мерките е насочено към следните сфери на действие:  
 

1. регулаторно-организационни -  създаване на общински бази данни за източниците на 

емисии, подобряване на системата за наблюдение, контрол и управление на източниците 

на емисии на общинско и регионално ниво;  
 

2. технически – административни - въвеждане на стимулиране и насърчаване на 

енергийното обновяване на битово-комунални сгради и използването на ВИ и др. 

въвеждане на стимули/налози и икономически преференции за насърчаване жителите на 

Общината при използването на енергия, както и ВИ; 
 

3. образователно-информационни – информиране за действащите схеми за насърчаване 

на енергийната ефективност и за ползите от енергийното обновяване на сградите, 

оказване на помощ и стимулиране участието в проекти за обновяване на жилищните 

сгради; въвеждане на “гореща линия” за сигнали при неправомерно изпускане на емисии 

в АВ от комунално-битовия сектор; информиране за ползите при използване на ВИ за 



задоволяване на собствени нужди и за опасностите при изгаряне на твърди горива и 

отпадъци за околната среда и здравето на населението. 

 

Всяка мярка е означена със собствен уникален код, включващ комбинация от букви на 

латиница и цифри на арабски (VE_i;r;t;f;), информираща за: 

 VE – наименованието на общината; 

 • сферата на действие на мярката:  

 i – образователна/информационна;  

 r – регулаторна/организационна;  

 t – техническа;  

 f – фискална/икономическа;  

 

Независимо от изпълняваните мерки до момента, община Велинград среща някои 

трудности в прилагането на актуалното европейско законодателство във връзка с 

опазването на чистотата на въздуха. Прилаганите мерки до момента и отделения 

съществен финансов ресурс за тази цел, все още не водят до постигане на нормите за 

КАВ. Правна възможност за приемане и изпълнение на общинско ниво на допълнителни 

мерки е въведена в изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния 

въздух от декември 2015год. Промените в Закона предоставят на общинските съвети 

възможност да приемат допълнителни мерки за намаляване на замърсяването на въздуха 

чрез: 

 създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества; 

 ограничаване употребата на определени видове горива за битово отопление от 

населението; 

 ограничаване движението на моторни превозни средства. 

 

Законодателните промени, касаещи реално реализиране на подобни мерки, предвид 

техния рестриктивен и хоризонтален характер, както и безспорно силния социален 

отзвук, който биха имали, пораждат необходимост от една страна на създаване на 

оптимална организация и координация на местно ниво на всички заинтересовани страни 

и ведомства, а от друга оказване на активна експертна методическа помощ от страна 

МОСВ във връзка с прилагането на тези разпоредби.  

 

В мотивите към изменението на закона се посочва, че това са мерки, които до момента 

не са прилагани в страната и съответно не присъстват в мерките от общинските програми 

по чл.27 от ЗЧАВ, но че такива мерки се прилагат и не са прецедент в редица общини в 

Европейския съюз.  

 

Във връзка с горепосоченото и в предвид факта, че с измененията в закона се въвеждат 

и санкции за кметове и длъжностни лица, при неизпълнение на задълженията по 

разработване на програмите по чл.27 от ЗЧАВ и организацията по изпълнението на 

заложените в тях мерки, както и за неизпълнение на указанията на Министъра на 

околната среда и водите в тази насока същите биха могли да залегнат като мерки за 

изпълнение в средносрочен и дългосрочен аспек, предвид факта, че към настоящия 

момент от страна на компетентния орган няма произлези допълнителни насоки и/или др. 

методически указания за оргаизиране на нововъдените промени в изменението на ЗЧАВ. 

 

  



 

Краткосрочни мерки – 2016-2017г 

 
 

Код 
Дейност/Мярка за подобряване 

качеството на атмосферния 

въздух в Община Велинград 

Срок 
Отговорен за 

изпълнението 

Необходими 

средства  

източник 

Индикатор за 

изпълнение/критер

ий                         

Очакван 

резултат 

µг/м3 

 

VE_i_1 

Създаване на и подържане на 

интернет страница с информация 

за състоянието на атмосферния 

въздух, проблеми, проекти, 

инициативи и др. 

2016-2017 
Община 

Велинград  

Общински 

бюджет или 

проект 

Брой посещения на 

портала 

Няма 

измерим 

резултат 

 

 

Приоритет 1. Намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовия сектор 

VE_i_2 

Провеждане на информационна 

кампания сред населението за 

насърчаване употребата на по – 

качествени твърди горива, 

ограничаване използването на 

примитивни печки за отопление на 

твърди горива с ниска топлинна 

ефективност или за преминаване 

към алтернативни начини на 

отопление 

2016-2017 
Община 

Велинград 

Общински 

бюджет или 

проект 

Брой на 

организирани 

кампании и 

участници в нея 

Няма 

измерим 

резултат 

 

VE_i_3 

Информиране за действащите 

схеми за насърчаване на 

енергийната ефективност и за 

ползите от енергийното обновяване 

на сградите, оказване на помощ и 

2016-2017 
Община 

Велинград 

Външно 

финансиране 

Брой прояви и брой 

на участвалите 

домакинства/обновен

и/ жилища 

Няма 

измерим 

резултат 

 



насърчаване участието в проекти за 

обновяване на жилищните сгради 

VE_i_4 

Създаване и подържане на база 

данни и ежегодна актуализация на 

изразходваните количествата 

горива за битово отопление. 

2016-2017 
Община 

Велинград 

Общински 

бюджет 

Разработване и 

поддържане на база 

данни 

Няма 

измерим 

резултат 

 

 

Приоритет 2. Намаляване на емисиите на ФПЧ
10 

от вторичен унос/ресуспензия  

VE_t_1 

Изготвяне на годишен план – 

график за почистване/измиване на 

уличните платна и тротоари на 

натоварените улици *. 

2016-2017 
Община 

Велинград 
- -  

VE_t_2 

Почистване на уличната мрежа 

(метене), съгласно утвърден 

график  

2016-2017 
Община 

Велинград 

Общински 

бюджет 

Площ в кв. метри 

на улиците 

Намаление 

на наноса 

до 2 µг/м3 

VE_t_3 

Месечно миене на маркуч на 

регулата на уличната мрежа на 

града съгласно утвърден график 

2016-2017 
Община 

Велинград 

Общински 

бюджет 

Площ в кв. метри 

на улиците 

Намаление 

на наноса до 

2 µг/м3 

VE_t _4 

Своевременно извършване на 

ремонтни дейности и поддържане 

на техническа изправност на 

настилките на уличната мрежа 

2016-2017 
Община 

Велинград 

Общински 

бюджет 

Км./участък 

Ремонтна дейност  

 

Намалени 

емисии от 

вторичен 

унос 

VE _t _5 

Своевременно извършване на 

ремонтни дейности и поддържане 

на тротоарните настилки, 

пешеходни алеи и пътеки в 

жилищните комплекси 

2016-2017 
Община 

Велинград 

Общински 

бюджет 

Км./участък 

модернизирана 

настилка 

Намалени 

емисии от 

вторичен 

унос 

VE _t _6 

Увеличаване на уличното 

озеленяване, вкл. площите по 

улици с интензивно движение *. 

2016-2017 
Община 

Велинград 

Общински 

бюджет 

Площ/бр на ново 

затревени 

територии   

Намалени 

емисии от 

вторичен 

унос 



VE _t_7 

Затревяване и на обществени 

открити площи, отредени за 

озеленяване на територията на 

общината.  

2016-2017 
Община 

Велинград  

Общински 

бюджет 

Площ/бр на ново 

затревени 

територии  

Намалени 

емисии от 

вторичен 

унос 

VE _t _8 

Локализация и контрол на 

източниците на вторичен унос на 

прах на територията на 

стопанските субекти  в Община 

Велинград 

2016-2017 
Община 

Велинград  

Общински 

бюджет  

Бр. Проверки / 

санкции 

Намалени 

емисии от 

вторичен 

унос 

VE _t _9 

Ежегодно осигуряване на 

поддръжката на зелените площи, 

подходяща /характерна/ дървесна 

и храстова растителност 

2016-2017 
Община 

Велинград 

Общински 

бюджет 

Брой засадена 

растителност 

Намалени 

емисии от 

вторичен 

унос 

VE _t_10 

Спазване от строителните фирми 

на изискванията към прилагане на 

превантивни мерки за избягване 

на запрашаването. 

2016-2017 
Община 

Велинград 
Фирми  

Прилагане на 

мерки срещу 

запрашаване от 

строителство 

Намалени 

емисии от 

нерегламент

ирани 

източници 

VE _r_1 

Ефективен контрол на 

озеленяване и покриване на 

площадките на търговски, 

производствени и др. обекти в 

бизнес и индустриалните зони при 

издаване на разрешения за строеж 

на територията на общината. 

2016-2017 
Община 

Велинград 

Общински 

бюджет 

Брой 

разрешителни, 

брой санкции 

Намалени 

емисии от 

вторичен 

унос 

 

Приоритет 3. Намаляване емисиите на ФПЧ10 от транспорта  

VE _t_11 

Подържане изправността и 

подмяна на автобусния парк на 

градски транспорт  

2016-2017 
Община 

Велинград 

Общински 

бюджет 

Фирми 

% комунални 

МПС с по 

Намалени 

емисии от 

транспорта 



VE_r_2 

Наблюдение и контрол на 

достъпа на обслужващите 

товарни и лекотоварни МПС в 

ЦГЧ по отношение на 

емисионните стандарти.  

2016-2017 
Община 

Велинград 

Общински 

бюджет 

%  МПС с по – 

висока екологична 

категория 

Намалени 

емисии от 

транспорта 

VE _r_3 
Ограничаване на достъпа на МПС 

с маса над 3.5 в ЦГЧ  
2016-2017 

Община 

Велинград  и 

КАТ 

Общински 

бюджет 

 Отчетност, Брой 

проверки/санкции 

Намалени 

емисии от 

транспорта 

VE_r_4 
Организация и оптимизиране на 

броя на паркоместата 
2016-2017 

Община 

Велинград  и 

КАТ 

Общински 

бюджет 

Отчетност и 

налична 

оптимизация 

Намалени 

емисии от 

транспорта 

VE_r_5 
Оптимизиране на транспортната 

схема по булеварди с интензивно 

движение* 

2016-2017 

Община 

Велинград  и 

КАТ 

Общински 

бюджет 

Поддържане на 

еднопосочни 

улици, където е 

необходимо 

 Намалени 

емисии от 

транспорта 

 

Приоритет 4. Намаляване на общите неорганизирани емисии на ФПЧ10 

VE _r_6 

Контрол и санкции за 

нерегламентирани дейности, 

замърсяващи с прахови частици 

– горене на гуми, паркиране на 

коли в зелени площи и др. 

2016-2017 

Община 

Велинград 

РИОСВ 

Общински 

бюджет 

Брой 

проверки/санкции 

Намалени 

емисии от 

нерегламе

нтирани 

източници 

VE _r_7 

Контрол върху предоставено 

ползване “тротоарно право” при 

строителни и ремонтни 

дейности 

 

2016-2017 
Община 

Велинград 

Общински 

бюджет 

Брой 

проверки/санкции 

Намалени 

емисии от 

нерегламе

нтирани 

източници 

VE _r_8 

Контрол, с оглед 

предотвратяване на 

нерегламентирано изхвърляне 

на строителни отпадъци 

 

2016-2017 

Община 

Велинград и 

РИОСВ 

Общински 

бюджет 

Брой 

проверки/санкции 

Намалени 

емисии от 

нерегламе

нтирани 

източници 

 



Приоритет 4. Намаляване на емисии на ФПЧ10  от промишлеността  

VE _r_9 

Спазване стриктно на чл.16, 

ал.3 на ЗЧАВ – при въвеждане в 

експлоатация на обекти на 

територията на Общината и 

контрол на съществуващите 

промишлени обекти на 

територията на общината. 

 

2016-2017 
РИОСВ, 

Гл.архитект 

Общински 

бюджет 
Брой обекти 

 
Намалени 

емисии от 

промишле

ността 
 

 

 

  



 

Дългосрочни мерки  - 2019г 
 

*  мерки заложени и в краткосрочния план, които продължават 

 

Код 
Дейност/Мярка за подобряване 

качеството на атмосферния въздух в 

Община Велинград 

Срок 

Отговорен за 

изпълнениет

о 

Необходими 

средства  

източник 

Индикатор за 

изпълнение/крите

рий                         

Очакван 

резултат 

µг/м3 

VE_i_5* 

Подържане на интернет страница с 

информация за състоянието на 

атмосферния въздух, проблеми, проекти, 

инициативи и др. 

2019г. 
Община 

Велинград  

Общински 

бюджет  

Брой посещения на 

портала 

Няма измерим 

резултат 

 

 

Приоритет 1. Намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовия сектор 

VE_i_6* 

Провеждане на информационна 

кампания сред населението за 

насърчаване употребата на по – 

качествени твърди горива, 

ограничаване използването на 

примитивни печки за отопление 

на твърди горива с ниска топлинна 

ефективност или за преминаване към 

алтернативни начини на отопление 

2019 
Община 

Велинград 

Общински 

бюджет или 

проект 

Брой на 

организирани 

кампании и 

участници в нея 

Няма измерим 

резултат 

 

VE_i_7* 

Информиране за действащите схеми за 

насърчаване на енергийната 

ефективност и за ползите от 

енергийното обновяване на сградите, 

оказване на помощ и насърчаване 

участието в проекти за обновяване на 

жилищните сгради 

2019г. 
Община 

Велинград 

Външно 

финансиране 

Брой прояви и 

брой на 

участвалите 

домакинства/обно

вени/ жилища 

Няма измерим 

резултат 

 



VE_i_8 

Подържане на база данни и ежегодна 

актуализация на изразходваните 

количествата горива за битово 

отопление. 

2019г. 
Община 

Велинград 

Общински 

бюджет 

Разработване и 

поддържане на 

база данни 

Няма измерим 

резултат 

 

VE_f_1 

Участие в националните инициативи и 

програми (ОПОС и др.)за подобряване 

на КАВ 

2019г.  
Външно 

финансиране 
Брой участия 

Няма измерим 

резултат 

 

 

Приоритет 2. Намаляване на емисиите на ФПЧ
10 

от вторичен унос/ресуспензия  

VE_t_12* 

Изготвяне на годишен план – график за 

почистване/измиване на уличните 

платна и тротоари на натоварените 

улици *. 

2019г. 
Община 

Велинград 
- -  

VE_t_13 

Почистване на уличната мрежа с 

машини, гарантиращи отнемане на 

праха, съгласно утвърден график  

2019г. 
Община 

Велинград 

Общински 

бюджет 

Площ в кв. метри 

на улиците 

Намалени 

емисии от 

вторичен 

унос 

VE_t_14* 

Месечно миене на маркуч на регулата 

на уличната мрежа на града съгласно 

утвърден график 

2019г. 
Община 

Велинград 

Общински 

бюджет 

Площ в кв. метри 

на улиците 

Намалени 

емисии от 

вторичен 

унос 

VE_t _15 

Поетапно модернизиране и 

реконструкция на на транспортната 

инфраструктура и пътните настилки.  

Покриване с подходяща настилка 

съгласно изготвените проекти и 

одобрената инвестиционна програма 

2019г. 
Община 

Велинград 

Общински 

бюджет 

Км./участък 

модернизирана 

настилка 

Намалени 

емисии от 

вторичен 

унос 

VE_t_16* 

Своевременно извършване на 

ремонтни дейности и поддържане на 

техническа изправност на настилките 

на уличната мрежа 

2019г. 
Община 

Велинград 

Общински 

бюджет 

Км./участък 

Ремонтна 

дейност 

 

Намалени 

емисии от 

вторичен 

унос 



VE_t _17 

Поетапно модернизиране и 

реконструкция на тротоарните 

настилки, пешеходни алеи и пътеки в 

жилищните комплекси и 

предприемане на дейности за 

рехабилитация 

2019г. 
Община 

Велинград 

Общински 

бюджет 

Км./участък 

модернизирана 

настилка 

Намалени 

емисии от 

вторичен 

унос 

VE_t_18* 

Увеличаване на уличното 

озеленяване, вкл. площите по 

булеварди с интензивно движение *. 

2019г. 
Община 

Велинград 

Общински 

бюджет 

Площ/бр на ново 

затревени 

територии в 

кв.метри 

Намалени 

емисии от 

вторичен 

унос 

VE_t_19* 

Затревяване на обществени открити 

площи, отредени за озеленяване на 

територията на общината.  

2019г. 
Община 

Велинград  

Общински 

бюджет 

Площ/бр на ново 

затревени 

територии 

Намалени 

емисии от 

вторичен 

унос 

VE _t_20* 

Локализация и контрол на 

източниците на вторичен унос на прах 

на територията на стопанските 

субекти  в Община Велинград 

2019г. 
Община 

Велинград  

Община 

Велинград  

Бр. Проверки / 

санкции 

Намалени 

емисии от 

вторичен 

унос 

VE_t_21* 

Ежегодно осигуряване на 

поддръжката на зелените площи, 

подходяща /характерна/ дървесна и 

храстова растителност 

2019г. 
Община 

Велинград 

Общински 

бюджет 

Брой засадена 

растителност 

Намалени 

емисии от 

вторичен 

унос 

VE_r_10* 

Спазване от строителните фирми на 

изискванията към прилагане на 

превантивни мерки за избягване на 

запрашаването. 

2019г. 
Община 

Велинград 
Фирми  

Прилагане на 

мерки срещу 

запрашаване от 

строителство 

Намалени 

емисии от 

нерегламенти

рани 

източници 

VE_r_11* 

Ефективен контрол на озеленяване и 

покриване на площадките на 

търговски, производствени и др. 

обекти в бизнес и индустриалните 

зони при издаване на разрешения за 

строеж на територията на общината. 

2019г. 
Община 

Велинград 

Общински 

бюджет 

Брой 

разрешителни, 

брой санкции 

Намалени 

емисии от 

вторичен 

унос 



 

Приоритет 3. Намаляване емисиите на ФПЧ10 от транспорта  

VE _r_12 

Подмяна на автобусния парк на 

градски транспорт съобразно 

изискванията за  “Евро3”  .  

2019г. 
Община 

Велинград 

Общински 

бюджет / 

проекти 

% комунални 

МПС  по 

“Евро3”  

Намалени 

емисии от 

транспорта 

VE _r_13 

Наблюдение и контрол на достъпа на 

обслужващите товарни и 

лекотоварни МПС в ЦГЧ по 

отношение на емисионните 

стандарти. Ограничаване достъпа на 

МПС с нисък евростандарт в ЦГЧ.   

2019г. 
Община 

Велинград 

Общински 

бюджет 

%  МПС с по – 

висока 

екологична 

категория 

Намалени 

емисии от 

транспорта 

VE_r_14* 

 

Ограничаване на достъпа на МПС с 

маса над 3.5 в ЦГЧ  
2019г. 

Община 

Велинград  и 

трансп-те 

фирми 

Общински 

бюджет 

 Отчетност, Брой 

проверки/санкци

и 

Намалени 

емисии от 

транспорта 

VE_r_15* 
Организация и оптимизиране на броя 

на паркоместата 
2019г. 

Община 

Велинград 

Общински 

бюджет 

Отчетност и 

налична 

оптимизация 

Намалени 

емисии от 

транспорта 

VE_r_16* 
Поддържане на оптимизирана 

транспортната схема по булеварди с 

интензивно движение 

2019г. 
Община 

Велинград 

Общински 

бюджет 

Поддържане на 

еднопосочни 

улици, където е 

необходимо 

 Намалени 

емисии от 

транспорта 

 

 

Приоритет 4. Намаляване на общите неорганизирани емисии на ФПЧ10 

VE_r_17* 

Контрол и санкции за 

нерегламентирани дейности, 

замърсяващи с прахови частици – 

горене на гуми, паркиране на 

коли в зелени площи и др. 

2019г. 
Община 

Велинград 

Общински 

бюджет 

Брой 

проверки/санкци

и 

Намалени 

емисии от 

нерегламенти

рани 

източници 



VE_r_18* 

Контрол върху предоставено 

ползване “тротоарно право” при 

строителни и ремонтни дейности 

2019г. Община 

Велинград 

Общински 

бюджет 

Брой 

проверки/санкци

и 

Намалени 

емисии от 

нерегламенти

рани 

източници 

VE_r_19* 

Контрол, с оглед предотвратяване на 

нерегламентирано изхвърляне на 

строителни отпадъци 

 

2019г. 

Община 

Велинград и 

РИОСВ 

Общински 

бюджет 

Брой 

проверки/санкци

и 

Намалени 

емисии от 

нерегламенти

рани 

източници 

VE _t _22 

Оптимизиране на зимното 

снегопочистване- замяна на пясъка 

със специализирани препарати за 

третиране на снежната покривка 

 

2019г. Община 

Велинград 

Общински 

бюджет 

% използвани 

специализирани 

препарати от 

общото 

количество 

Намалени 

емисии от 

вторичен 

унос 

 

Приоритет 4. Намаляване на емисии на ФПЧ10  от промишлеността  

VE_t_23* 

Спазване стриктно на чл.16, ал.3 на 

ЗЧАВ – при въвеждане в 

експлоатация на обекти на 

територията на Общината и контрол 

на съществуващите промишлени 

обекти на територията на общината. 

 

2019г. РИОСВ, 

Гл.архитект 

Общински 

бюджет 
Брой обекти 

Намалени 

емисии от 

промишленос

тта 
 

 

Легенда: VE –Велинград;r – регулаторна мярка; i-информационна мярка; t -техническа мярка; 1 – номер поред на съответната мярка. 

 
*Булеварди с интензивно движение: бул.”Съединение”;ул.„Юндола”; ул.”Ал.Стамболийски”; ул.”Патриарх Евтимий”; бул.” Хан Аспарух”; ул.”Кирил и 

Методий”; ул.”Никола Вапцаров”; ул.”Георги Кирков”; ул. „Владо Черноземски”; ул. „Братя Маврикови”; ул. „Димитър Благоев” и Околовръстно шосе 


