ОТЧЕТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗА 2019г.
Приоритет 1. Намаляване на емисиите от битовия и обществен сектор, отопляващ се с
твърдо или течно гориво
• KD-a-01: Продължаване на дейностите по провеждане на информационни
кампании за ефекта от санирането на сградите. Продължаване на
изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност и
реализиране на проекти за саниране на сгради, както обществени така и
частни; KD-a-03: Изпълнение на мерки за енергийната ефективност на
сгради /жилищни и обществени/
Община Кърджали изпълни проекти, с които се обновиха и реконструираха пет
от големите училища намиращи се на територията на град Кърджали и една
детска градина на стойност 13.8 млн. лв.
•

KD-i-02: Провеждане на информационни кампании сред населението за
замяната на ползваните горива, с предвидени бонуси за домакинствата,
преминали на използване на природен газ (например намаляване на данък
сгради и смет или др.)
Газопроводната мрежа продължава да се изгражда. Към настоящия момент са
включени индустриални предприятия, обществено административни сгради и
около 80 битови еднофамилни къщи и апартаменти.

•

KD-i-04: Прочуване на нагласите на населението и провеждане на
информационни кампании за ползата от поставянето на индивидуални
филтри на комините и подмяна на стационарни индивидуални и
многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво; KD-i-05:
Поставяне на филтри за прахови частици и на индивидуални горивни
инсталации (при установени положителни нагласи на населението)
Мерките могат да бъдат изпълнени след утвърждаване на насоките за
кандидатстване по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“,
Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“.

Приоритет 2: Намаляване на емисиите на ФПЧ10 от промишлената дейност
• KD-а-06: Продължаване на дейностите по контрола на емисиите на
действащите предприятия и по изпълнение на програмата за привеждане
на дейностите
на производствените предприятия в съответствие с
нормативната уредба по околна и работна среда;KD-а-07: Съвместен
контрол с РИОСВ на емисиите от неподвижни източници, при получени
жалби и сигнали
При получени сигнали и жалби от населението община Кърджали извършва
проверки и съставя предписания за предприемане на незабавни мерки за
привеждане на дейностите в съответствие с нормативната уредба.
С цел предотвратяване на запрашването в районите на промишлените фабрики
през летните месеци системно се оросяват вътрешнозаводските пътища. При
извършваните проверки от община Кърджали няма констатирани нарушения .

Приоритет 3. Намаляване емисиите от транспорта
• KD-а-8: Изграждане на околовръстен път
След отварянето на на ГКПП „Маказа – Нимфея трафика на МПС преминава
през централната част на Кърджали - по бул. „Беломорски" и създава риск за
жителите на общината и областта. Има разработен и одобрен ОВОС и работен
проект за околовръстен път. Проведени са обществени обсъждания в община
Кърджали и засегнатите кметства. След осигуряване на финансиране на
национално ниво ще започне изграждането на околовръстния път.
Тежкотоварният трафик ще бъде изведен извън град Кърджали.
•

KD-а-9: Забрана за движение за товарни автомобили по определени улици –
съгласуване и поставяне на пътни знаци
Забранените улици за движение на товарни автомобили в град Кърджали са
следните: ул.”Стефан Стамболов”/Моста за кв.”Възрожденци”/, ул.”Сан
Стефано”, ул.”Тракия”, бул.”България” от автогарата до кръстовището с
ул.”Беласица”, ул.”Ген. Чернозубов” от кръстовището на бул.”Беломорски” до
кръстовището с ул. „Плачи мост”, ул.”8-ми октомври”. След съгласуване с КАТКърджали, Община Кърджали е поставила пътни знаци за забрана на всички
посочени улици.

•

KD-а-10: Продължаване контрола на техническото състояние на градския
транспорт: изправност на автомобилния парк и по отношение на
изпусканите газове; При модернизация на автобусния парк - той да бъде
съобразен с изискванията за опазване на атмосферния въздух. /“Евро3”/
Всички коли на градския транспорт минават задължителни технически прегледи
през шест месеца, в това отношение и за изпусканите газове. При установяване
на превишения на вредните емисии моторното превозно средство се спира от
движение.

•

KD-а-11: Ограничаване достъпа на автобусите и тежкотоварни автомобили
в ЦГЧ – съгласуване и поставяне на пътни знаци; използване на
алтернативни пътища и обходни улици
Всички моторни превозни средства на градския транспорт се движат по
утвърдени от община Кърджали маршрути, с цел ограничаване достъпа на
автобусите до минимум с ЦГЧ. Обходните улици, които могат да бъдат
използвани от тежкотоварните автомобили са следните: бул.”България” от ОЦККърджали до автогара, бул.”Беломорски” от автогара през ул.”Първи
май”/посока Момчилград, Джебел/, бул.”Беломорски” от автогара през ул.”8-ми
март”/посока Ардино, Мадан, Смолян/.

•

KD-а-12: Създаване на проект за преразпределение и оптимизация на
паркоместата съобразно необходимостта и възможностите на отделните
градски части
Община Кърджали има изготвен проект за реализиране на Синя зона. Като 1-вия
етап от проекта е одобрен, и включва следните улици: бул.”Булаир”, ул. „Сан

Стефано”, ул.”Екзарх Йосиф”, бул.”България” от кръстовището с бул.”Булаир”
до ул.”Беласица”, ул.”Тракия”, ул.”Джордж Вашингтон” и ул.”Македония”.
•

KD-а-13: Редовен контрол на поддържането на необходимото почистване на
паркингите и гаражите, автосервизите и предприятията, занимаващи се с
транспортна дейност
Община Кърджали извършва регулярни проверки и при установяване на
нарушения се съставят предписания за предприемане на незабавни мерки за
привеждане на дейностите в съответствие с нормативната уредба.

•

KD-а-14: Разширяване на мрежата на велоалеи
След извършени огледи и справки с ПУП- ПРЗ на града и кварталите му, са
предложени вело- трасета по тротоарите за маркиране.
По проект “Изграждане на парк “Арпезос-Север” - III етап и рехабилитация и
реконструкция на тротоарите в град Кърджали” е изградена обиколната велоалея
с ленти 2х1м, съответните маркировки и вело пиктограми по Договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ No BG161PO001/1.409/2012/020 от 20.05.2013 г. Пред няколко училища, банки и администрации в
град Кърджали са монтирани велостоянки.

Приоритет 4: Намаляване на праховите емисии от уличните платна и откритите площи
• KD-t-15: Редовно (веднъж месечно) измиване на улиците с най-високо ниво
на запрашеност, добавяне на ПАВ към водата за по-добро измиване на
улиците; KD-t-16: Месечно почистване (миене) на всички улици от
централната регулация и най-натоварените основни улици по
предварително изготвен график
Услугата по редовно измиване на улиците и на основните пътни артерии, е
възложено на фирма ЗЗД “ГРИЙН ПАРТНЪРС- БКС” -град София, съгласно
Договор за „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на местата
за обществено ползване в община Кърджали”. Фирмата изпълнител на услугата
за почистване на обществените места е предоставила специализирани машини
миене на улиците съгласно утвърден график от възложителя.
•

KD-t-17: Продължаване дейностите по поддръжка на пътната мрежа
(своевременно извършване на ремонтни работи) и поддържане на
техническа изправност на настилките на уличната мрежа. Едновременна
програма на ремонтите по подземната инфраструктура и качествено
възстановяване на пътната настилка; KD-a-18: Изготвяне на проекти за
реконструкция на уличната мрежа и навременната им реализацияПодобряване на транспортния достъп до населените места и развитието и
модернизацията на местната инфраструктура чрез рехабилитация и ремонт на
съществуващата пътна и улична мрежи за достъп до населените места е сред
важните приоритети на община Кърджали. Ежегодно се извършват ремонтни

дейности на пътната мрежа, със средства включени в капиталовите разходи на
община Кърджали.
•

KD-t-19: Навременно премахване на останалото от зимата опесъчаване добавяне на ПАВ към водата за по-добро измиване на улиците; KD-t-20:
Оптимизиране на зимното снегопочистване- замяна на пясъка със
специализирани препарати за третиране на снежната покривка
Поради по-топлите зими използването на пясък при зимното поддържане на уличната
мрежа е сведено до минимум.

•

KD-a-21: Изготвяне на графици и контрол за изпълнението им за
поддържане чистотата на местата за обществено ползване, чрез миене,
метене, сметосъбиране и сметоизвозване
През 2019 г. е сключен договор между община Кърджали и фирма ЗЗД “ГРИЙН
ПАРТНЪРС- БКС” -град София, за Сметосъбиране, сметоизвозване и
поддържане чистотата на местата за обществено ползване в община Кърджали.
Фирмата организира изпълнението на договора, съгласно одобрените от община
Кърджали графици по видове дейности. Община Кърджали осъществява
контрол върху изпълнението на услугите, чрез отдел „Опазване на околната
среда”.

•

KD-a-22: Инвентаризация на деградиралите открити площи, пешеходни
алеи и пътеки в жилищните комплекси и предприемане на дейности за
рехабилитация; KD-t-23: Продължаване дейността по увеличаване на
уличното озеленяване и площите с растителност, способна да абсорбира
праха и аерозолите от въздуха, по улиците с интензивно движение; KD-t-26:
Продължаване на дейностите по поддръжка на зелените площи, с
подходяща /характерна/ дървесна и храстова растителност и добавянето на
нова при необходимост
Целогодишно се извършва поддържане и подобряване на уличната дървестохрастова растителност и зелените площи.

•

KD-t-24: Периодично актуализиране и поддържане на регистъра на
уличните дървета и озеленените площи
Община Кърджали всяка година актуализира и поддържа регистъра на уличните
дървета и озеленените площи. Регистърът е качен в сайта на общината и е
достъпен за цялото население.

•

KD-a-25: Инвентаризация на складове за инертни материали, в т.ч.
строителните площадки и контрол върху депонирането им
Община Кърджали издава разрешения за депониране на строителни отпадъци на
Регионален център за управление на отпадъците- град Кърджали, като посочва
маршрута и необходимите мерки, с цел недопускане разпространението на прах.

Приоритет 5: Намаляване на емисиите в резултат на провеждане на строително
ремонтни дейности
• KD-a-22: Продължаване на дейностите по редовния контрол на взетите
необходими мерки при извършване на строително ремонтни дейности с цел
ограничаване разпространението на прах (екраниращи платна, измиване на
камионите когато колелата са кални преди напускане на обекта, оросяване
и др.)
При установяване на нарушение община Кърджали съставя предписания за
предприемане на незабавни мерки за привеждане на дейностите в съответствие с
нормативната уредба.
•

KD-a-23: Контрол върху предоставено ползване “тротоарни платна” при
строителни и ремонтни дейности; KD-a-24: Контрол на изхвърлянето на
строителни отпадъци с оглед избягването на формиране на
нерегламентирани сметища
Община Кърджали извършва регулярни проверки за предотвратяване на
изхвърлянето на строителни отпадъци на неразрешени за това места.

