Европейски съюз
Европейски структурни
и инвестиционни
фондове

СПИСЪК НА ОПЕРАЦИИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 г.“
ПРИОРИТЕТНА ОС 5 „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ“ НА ОПОС 2014-2020 г.

Наименование на
бенефициента

Наименование на
операцията

Изпълнителна
агенция по
околна среда

Създаване на
информационна
система за
докладване на
данни за
качеството на
атмосферния
въздух като част
от Националната
система за
мониторинг на
КАВ в реално
време.

Кратко описание на проекта

Създаване на информационна система
за докладване на данни за качество на
атмосферния въздух (КАВ) до
Европейската агенция по околна среда
(ЕАОС) и Европейската комисия (ЕК),
която да осигури изпълнение на
ангажиментите на Р България като
държава- членка на ЕС, по потоци,
включващи информация за зони и
агломерации, информация за първични
данни от измерванията, информация за
нивата на замърсяване на атмосферния
въздух и постигане на екологичните
цели, информация относно
общинските програми за КАВ,
мерките, заложени в програмите и
документиране на избора на площадки
на пунктовете за мониторинг на КАВ.
Правилата за взаимния обмен на
информация и докладване за
качеството на атмосферния въздух за
отделните държави са посочени в
Директиви 2004/107/ЕО и 2008/50/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета
и в Решение за изпълнение
2011/850/ЕС и на Комисията относно

Начална и
крайна дата
на проекта

15.07.2016 15.07.2018

Обща
стойност на
проекта в лв.

699 997.70

Процент
на
съфинансиране

от ЕС

85%

Място
на изпълнение

Държава

Област на
интервенци
я

България

България

083

Дата
на последна
актуализация

15.07.2016
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начините за електронно докладване до
ЕАОС и съответните срокове.
Правилата за начините, по които
трябва да бъдат избрани и
документирани площадките са
съгласно Директива (ЕО) 2015/1480 на
Комисията.

ОБЩИНА
ВРАЦА

Актуализация на
програмата за
управление на
качеството на
атмосферния
въздух в Община
Враца

Проектното предложение включва
актуализация на програмата за
намаляване на нивата на ФПЧ и
достигане на установените норми за
съдържанието им в атмосферния
въздух в Община Враца, съгласно чл.
27 на Закона за чистотата на
атмосферния
въздух(ЗЧАВ). Община Враца е част
от РОУКАВ
"Северен/Дунавски”съгласно списъка
на районите (в т.ч. агломерациите) за
оценка и управление качеството на
атмосферния въздух (РОУКАВ),
утвърден със Заповед № РД969/21.12.2013 г. на министъра на
околната среда и водите и е включена
в списъка като зона/териториална
единица в която се констатира
замърсяване на атмосферния въздух
единствено с фини прахови частици
(ФПЧ10). Общината е една от 28-те
общини в България идентифицирани с
нарушено качество на въздуха по
показател ФПЧ 10, на чиято територия
има разположен пункт 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

15.05.2017
15.04.2019

116 053.51

85%

ОБЩИНА
ВРАЦА

България
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съдържание на ФПЧ10 в атмосферния
въздух, която вече е в съдебна фаза. В
общината е приета и действа
"Програма за намаляване на нивата на
фини прахови частици до 10 µm
(ФПЧ10) и достигане на установените
норми за съдържанието им в
атмосферния въздух на територията на
община Враца за периода 2015-2018г".
Действието на програмата и всички
планирани мерки в нея изтичат през
2018 г. Целта е община Враца на
възможно най-ранен етап да стартира
процеса по актуализация на
общинската си програма и да
разполага с нова такава при изтичане
на действащата, като бъдат планирани
мерки за подобряване качеството на
атмосферния въздух, водещи до
постигане на определените норми за
КАВ. Съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗЧАВ.
Програмата и Планът за действие за
намаляване нивата на замърсителите и
достигане на установените норми за
съдържанието им в атмосферния
въздух на територията община Враца
следва да бъдат неразделна част от
общинската Програма за опазване на
околната среда.

ОБЩИНА
АСЕНОВГРАД

Актуализация на
общинската
програма за
намаляване
нивата на
замърсителите и
достигане на
утвърдените
норми в

Проектното предложение включва
актуализация на общинската програма
за намаляване нивата на замърсителите
и за достигане на утвърдените норми
за качеството на атмосферния въздух в
Община Асеновград, съгласно чл. 27
на Закона за чистотата на атмосферния
въздух (ЗЧАВ). Община Асеновград е
част от РОУКАВ Пловдив, съгласно
списъка на районите (в

15.05.2017
15.04.2019

145 453.08

85%

ОБЩИНА
АСЕНОВГРА
Д

България
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атмосферния
въздух в община
Асеновград

т.ч.агломерациите) за оценка и
управление качеството на атмосферния
въздух (РОУКАВ), утвърден със
Заповед № РД 969/21.12.2013 г. на
министъра на околната среда и водите.
Община Асеновград е една от 28-те
общини в България с нарушено
качество на въздуха по показател ФПЧ
10, NOx и други, на чиято територия
има разположен пункт 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. В
момента в общината е приета и
действа "Програма за намаляване на
нивата на замърсяване с фини прахови
частици (ФПЧ 10) и кадмий (Cd) и
достигане на установените норми в
атмосферния въздух с план за действие
2016-2019 г. - Община Асеновград "
Действието на програмата и всички
планирани мерки в нея изтичат през
2019 г. Съгласно Насоките за
кандидатстване по процедура
BG16M1OP002-5.002
„Разработване/Актуализация на
общинските програми за качеството на
атмосферния въздух“ Приоритетна ос
5 на ОП „Околна среда 2014-2020 г“
община Асеновград е допустим
кандидат. С цел актуализация на
общинската програма , планиране на
мерки за подобряване качеството на
атмосферния въздух, които да доведат
до постигане на определените норми за
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КАВ на най - ранен етап община
Асеновград изготвя настоящето
проектно предложение.

Община
Пловдив

Разработване на
"Програма за
подобряване на
качеството на
атмосферния
въздух на
територията на
Община
Пловдив" и План
за действие към
същата за
периода 2018 2023 г.

Проектното предложение на Община
Пловдив като допустим кандидат по
процедура "Разработване/актуализация
на общинските програми за качеството
на атмосферния въздух" обхваща
Разработване на програма за
подобряване на КАВ на територията на
Община Пловдив и План за действие
за периода 2018 - 2023 г. Разработката
ще бъде възложена на външен
изпълнител, притежаващ експертния
потенциал за извършване на
дейностите съгласно Насоките за
кандидатстване: Оценка на наличната
информация, отнасяща се до процеса
на оценка и управление на КАВ в
Община Пловдив; Набиране и анализ
на необходимата допълн. информация;
Комплексна оценка на КАВ на
територията на общината; Анализ на
причините за превишаване на нормите
на четирите замърсителя, а именно
ФПЧ10, ФПЧ2,5, NO2 и ПАВ; Анализ
на вече прилаганите мерки за
подобряване на КАВ, дисперсионно
моделиране на разпространението на
замърсяването и приноса на отделните
източници на емисии, извършено за
базовата 2016 г., вкл. анализ на
резултатите от моделирането;
Формулиране на мерки и/или проекти
за подобряване на КАВ в
краткосрочна, средносрочна и
дългосрочна перспектива; Прогнозно
моделиране на въздействието на
мерките върху нивата на четирите

15.05.2017
15.01.2019

93 544.81

85%

Община
Пловдив

България
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замърсители за междинната и целевата
(крайната) година въз основа на
разработения сценарий за постигане на
нормите;Количествени показатели за
въздействие на бъдещите мерки и/или
проекти върху нивата на
замърсителите - намаление на
годишните емисии в резултат на
приложената мярка; Прогнозни
разходи и източници на финансиране
за реализация на мерките от плана за
действие. Изготвеният предварителен
вариант ще бъде съгласуван с РИОСВ,
заинтересованите лица и екологични
организации.За програмата ще бъде
приложена процедурата по Глава VІ от
ЗООС и/или по чл.31 от ЗБР. За
организацията и управлението на
проекта ще бъде сформиран екип,
назначен със Заповед на Кмета на
Община Пловдив. Ще бъдат
приложени изискванията за
информация и комуникация съгласно
Насоките за кандидатстване.

община
Димитровград

Разработване на
Програма за
качество на
атмосферния
въздух на
община
Димитровград

Община Димитровград е допустим
бенефициент по Процедура
BG16М1ОР002-5.002
„Разработване/актуализация на
общинските програми за качеството на
атмосферния въздух“ в рамките на
ОПОС 2014-2020 г., Приоритетна ос 5.
В тази връзка община Димитровград
разработи проектно предложение за
кандидатстване по процедурата, в
съответствие с изискванията на ОПОС
2014-2020 г. и с Насоките за
кандидатстване, условията за
кандидатстване и условията за
изпълнение. Проектното предложение

31.05.2017
30.04.2019

182 000.00

85%

община
Димитровгра
д

България
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предвижда да се разработи Програма
за КАВ по показател ФПЧ10 на
община Димитровград за периода
2019–2023 г. Необходимостта от
разработване на програмата произтича
от изискванията на нормативната
уредба, тъй като периодът на действие
на настоящата програма на общината
изтича през 2018 г. Целта на
разработването на програмата е да се
достигне качество на атмосферния
въздух на Димитровград,
съответстващо на нормативните
изисквания, с което да се осигури
необходимата степен на защита на
здравето на населението и на околната
среда.
Целева група на проектното
предложение е населението на
територията на община Димитровград.
Основният резултат от изпълнение на
проекта е разработена програма на
община Димитровград за качеството
на атмосферния въздух 2019-2023 г.
Проектното предложение предвижда
изпълнение на пет основни дейности:
1. Подготовка на проектно
предложение
2. Подготовка на документация за
възлагане на обществена поръчка
3. Разработване на Програма за КАВ
2019-2023 г. на община Димитровград
4. Изпълнение на мерки за информация
и комуникация
5. Управление на проекта.
Общата продължителност за
изпълнение на проекта е 23 месеца, от
които 18 месеца за физическо
изпълнение на дейностите по проекта.
При изпълнение на дейностите по
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проекта ще се прилагат следните
хоризонтални принципи – законност,
партньорство, прозрачност и
публичност, равни възможности и
предотвратяване на дискриминация.

Община
Монтана

Разработване на
Комплексна
програма за КАВ
по показателите
ФПЧ10 и ПАВ
на община
Монтана

Монтана е един от градовете в
България с наднормено замърсяване на
атмосферния въздух. В тази връзка
община Монтана изпълнява Програма
за намаляване на нивата на ФПЧ10 и
ПАВ и достигане на установените
норми за съдържанието им в
атмосферния въздух с план за действие
за периода 2016-2018 г. Тази Програма
е изготвена като актуализация и
продължение на Програмата за КАВ за
периода 2011-2014 г. Като допустим
бенефициент по Процедура
BG16М1ОР002-5.002
„Разработване/актуализация на
общинските програми за качеството на
атмосферния въздух“ в рамките на
ОПОС 2014-2020 г. община Монтана
разработи настоящото проектно
предложение за кандидатстване по
процедурата. Проектното предложение
предвижда да се разработи комплексна
програма за намаляване нивата на
замърсителите ФПЧ10 и ПАВ и
достигане на съответните норми за
КАВ на община Монтана за периода
2019–2023 г. Целта на разработването
на програмата е да се идентифицират
най-подходящите мерки за достигне
качество на атмосферния въздух,
съответстващо на нормативните
изисквания и като крайна цел - да се
осигури опазване на здравето на
населението и на околната среда.

08.06.2017
08.05.2019

182 672.00

85%
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Целева група на проектното
предложение е населението на
територията на община Монтана.
Предвижда се изпълнението на
следните основни дейности:
1. Подготовка на проектно
предложение
2. Подготовка на документация за
възлагане на обществена поръчка
3. Организация и управление на
проекта
4. Разработване на Комплексна
програма за КАВ по показателите
ФПЧ10 и ПАВ
5. Изпълнение на мерки за информация
и комуникация
Основният резултат от изпълнение на
проекта е разработена комплексна
програма за намаляване нивата на
замърсителите ФПЧ10 и ПАВ 20192023 г. Общата продължителност за
изпълнение на проекта е 23 месеца.
Времето за физическо изпълнение на
дейностите по проекта е 18 месеца.
При изпълнението им ще се прилагат
хоризонталните принципи за
законност, партньорство, прозрачност
и публичност, равни възможности и
предотвратяване на дискриминация.

ОБЩИНА
ГЪЛЪБОВО

Актуализация на
програмата за
намаляване
нивата на
замърсителите в
атмосферния
въздух и
достигане на
установените

Проектното предложение включва
Актуализация на програмата за
намаляване нивата на замърсителите в
атмосферния въздух и достигане на
установените норми за вредни
вещества в община Гълъбово, съгласно
чл. 27 на Закона за чистотата на
атмосферния
въздух(ЗЧАВ). Община Гълъбово е
част от РОУКАВ “Югоизточен”

31.05.2017
30.04.2019

150 293.98

85%

ОБЩИНА
ГЪЛЪБОВО

България

083

31.05.2017

Европейски съюз
Европейски структурни
и инвестиционни
фондове

норми за вредни
вещества в
община
Гълъбово

съгласно списъка на районите (в т.ч.
агломерациите) за оценка и
управление качеството на атмосферния
въздух (РОУКАВ), утвърден със
Заповед № РД-969/21.12.2013 г. на
Министъра на околната среда и водите
и е включена в списъка като
зона/териториална единица в която се
констатира замърсяване на
атмосферния въздух с фини прахови
частици(ФПЧ10). Общината е една от
28-те общини в България
идентифицирани с нарушено качество
на въздуха по показател ФПЧ10, на
чиято територия има разположен
постоянно действащ пункт за
мониторинг, част от Националната
система за мониторинг на околната
среда, данните от който 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. В
общината е приета и действа
"Програма за намаляване нивата на
замърсителите в атмосферния въздух и
достигане на установените норми за
вредни вещества 2014-2018г. ".
Действието на програмата и всички
планирани мерки в нея изтичат през
2018 г. Целта е община Гълъбово на
възможно най-ранен етап да стартира
процеса по актуализация на
общинската си програма и да
разполага с нова такава при изтичане
на действащата, като бъдат планирани
мерки за подобряване качеството на
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атмосферния въздух, водещи до
постигане на определените норми за
КАВ. Съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗЧАВ,
Програмата и Планът за действие за
намаляване нивата на замърсителите и
достигане на установените норми за
съдържанието им в атмосферния
въздух на територията община
Гълъбово следва да бъдат неразделна
част от общинската Програма за
опазване на околната среда.

Община Перник

Разработване на
програма за
качеството на
атмосферния
въздух на
община Перник
2017-2021

Проект „Разработване на програма за
качеството на атмосферния въздух на
община Перник 2017-2021“ се
представя по Процедура за директно
предоставяне на БФП BG16M1OP0025.002 „Разработване/Актуализация на
общинските програми за качеството на
атмосферния въздух“, Приоритетна ос
5 на ОП Околна Среда 2014-2020 и
включва допустими мерки и дейности
по процедурата.
Цели разработване на Комплексна
програма за намаляване нивата на
замърсителите ФПЧ10, ФПЧ2,5, ПАВ
и SO2 , достигане на съответните
норми за КАВ на община Перник в
съответствие с чл. 27 от ЗЧАВ и чл.37
от Наредба №12/15.07.2010г. и
планиране на адекватни към местните
условия мерки за подобряване
качеството на атмосферния въздух.
Чрез изпълнението на проекта ще бъде
намалено вредното въздействие и
предотвратяване влошеното качество
на живот в община Перник. Целева
група-населението на община Перник
по данни на ГРАО от 15.06.16г. - 77
135 по настоящ адрес, туристи и гости,
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фирми и организации осъществяващи
дейност на територията на общината.
Очаквани резултати-разработена
качествена „Програма за качеството на
атмосферния въздух на община
Перник 2017-2021" в съответствие с
изискванията на Раздел I от
Приложение №15 на Наредба
№12/15.07.2010 г.и Инструкцията
утвърдена със Заповед № РД996/20.12.2001 г.на Министъра на
МОСВ.
Основни дейности-анализ на
причините за превишаване на нормите
за КАВ; дисперсионно моделиране на
разпространението на замърсяването и
приноса на отделните източници на
емисии;формулирани мерки за
подобряване на КАВ в краткосрочна,
средносрочна и дългосрочна
перспектива; прогнозно моделиране на
въздействието на мерките върху
нивата на замърсителите за междинна
и крайна година на
програмата;изготвяне на
предварителен вариант на програмата
за КАВ и съгласуване със съответната
РИОСВ, заинтересованите лица и
екологични организации или
движения;изготвяне на окончателен
вариант на програмата

ОБЩИНА
НЕСЕБЪР

Актуализация на
Програмата за
намаляване
нивата на
замърсителите и
достигане на
установените

Проектното предложение включва
актуализация на общинската програма
за намаляване нивата на замърсителите
и за
достигане на утвърдените норми за
качество на атмосферния въздух в
община Несебър, по чл. 27 на Закона за
чистотата на атмосферния въздух
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норми за вредни
вещества в
атмосферния
въздух в Община
Несебър

(ЗЧАВ). Община Несебър е част от
РОУКАВ Югоизточен, съгласно
списъка на районите (в т.ч.
агломерациите) за оценка и
управление качеството на атмосферния
въздух в (РОУКАВ), утвърден със
Заповед № РД969/21.12.2013 г. на
министъра на околната среда и водите.
Община Несебър е една от 28 те
общини в България с нарушено
качество на въздуха по показател
ФПЧ10 , на чиято територия има
разположен пункт 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. В
момента в общината е приета и
действа "Актуализация на програма за
намаляване на нивата на
замърсителите в атмосферния въздух и
достигане на установените норми за
вредни вещества 20142017."
Програмата и всички планирани мерки
в нея изтичат през 2017 г. Поради
изтичащия срок на действие на
програмата община Несебър изготвя
настоящото проектно предложение с
цел актуализация на общинската
програма, планираните мерки за
подобряване на качеството на
атмосферния въздух, които да доведат
до постигане на определените норми за
КАВ и за да може да разполага с нова
такава при изтичане на действащата.
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Община Шумен

Разработване/акт
уализиране на
Програма за
намаляване
нивата на
замърсителите и
достигане на
установените
норми за
качество на
атмосферния
въздух и
планиране на
адекватни към
местните
условия мерки за
подобряване
качеството му на
територията на
община Шумен

Проектно предложение предвижда
разработването на Програма за
подобряване качеството на
атмосферния въздух (КАВ). В тази
връзка ще бъде извършено:
- набиране на наличната информация,
отнасяща се до процеса на оценка и
управление на КАВ;
- проучване и анализ на пълнотата на
наличната информация;
- при необходимост, набиране и
анализ на необходимата допълнителна
информация, отнасяща се до оценката
и управлението на КАВ;
- комплексна оценка на КАВ в
общината за оценка и управление;
- анализ на причините за превишаване
на нормите за КАВ;
- анализ на вече планираните и/или
прилагани мерки за подобряване на
КАВ;
- дисперсионно моделиране на
разпространението на замърсяването и
приноса на отделните източници на
емисии, извършено за базовата година,
включително анализ на резултатите от
моделирането;
- формулиране на мерки и/или проекти
за подобряване на КАВ в
краткосрочна, средно срочна и
дългосрочна перспектива;
- прогнозно моделиране на
въздействието на мерките върху
нивата на замърсителите (ФПЧ10) за
съответната целева (крайна) година на
програмата, въз основа на
разработения сценарий за постигане на
нормите;
- прогнозно моделиране на
въздействието на мерките върху
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нивата на замърсителите (ФПЧ10) за
междинна година, при програми с план
за действие по-голям или равен на пет
години;
- количествени показатели за
въздействието на бъдещите мерки
върху нивата на замърсителите
/намаление на годишните емисии в
резултат на приложената мярка
(тона/година);
- прогнозни разходи и източници на
финансиране за реализация на
мерките в плана за действие към
програмата;
- изготвяне на предварителен вариант
на програмите за КАВ и съгласуване
със съответната РИОСВ,
заинтересованите лица и екологични
организации или движения;
- изготвяне на окончателен вариант на
програмите за КАВ.
Предложението включва и
съпътстващи дейности като
управление на проекта, публичност,
екол. процедури.

ОБЩИНА
БЛАГОЕВГРАД

Актуализация на
програмата за
качеството на
атмосферния
въздух на
територията на
Община
Благоевград

Проектното предложение предвижда
актуализацията на настоящата
Програма за намаляване на вредните
емисии в атмосферния въздух на фини
прахови частици и полициклични
ароматни въглеводороди чрез
изготвянето на комплексна програма
за достигане на установените норми на
замърсителите - ФПЧ10 и ПАВ на
територията на Община Благоевград.
Настоящата програмата за качеството
на атмосферния въздух е с период на
действие 2015-2018 г. В съответствие с
изискванията на чл. 27 от ЗЧАВ и чл.
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30 от Наредба №7/03. 05. 1999 г. за
оценка и управление на качеството на
атмосферния въздух, територията на
община Благоевград е включена в
списъка на районите за оценка и
управление на КАВ на територията на
Република България като
зона/териториална единица, в която се
констатира замърсяване на
атмосферния въздух с фини прахови
частици (ФПЧ10) и полициклични
ароматни въглеводороди (ПАВ). Данни
за превишаване установените норми на
ФПЧ10 и ПАВ за територията на
Община Благоевград са регистрирани
от непрекъснати измервания в
постоянно действащ пункт за
мониторинг на Националната система
за мониторинг на околната среда.
Актуализацията на Програмата за
качество на атмосферния въздух на
територията на община Благоевград е
ангажимент съгласно 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.
Данните от пункта за мониторинг,
разположен на територията на община
Благоевград, 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.
Изготвената комплексна програма за
достигане на установените норми на
ФПЧ10 и ПАВ ще включва цели, етапи
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и срокове за тяхното постигане,
средства за обезпечаването им,
система за отчет и контрол за
изпълнението и система за оценка на
резултатите.

ОБЩИНА
ВАРНА

Подобряване на
качеството на
атмосферния
въздух в община
Варна - Фаза 1

Община Варна е една от 28-те общини
в Р България, на територията на която
има пунктове за мониторинг чистотата
на въздуха, данните от които се
докладват ежегодно на Европейската
комисия и са обект на наказателна
процедура по Нарушение 2010/2109 за
неспазване нормите за съдържание на
фини прахови частици в атмосферния
въздух, която вече е в съдебна фаза.
Също така, в ежегодните доклади на
РИОСВ, гр. Варна, градовете Варна,
Добрич и Девня са дефинирани като
„горещи екологични точки“, т.к. в тях
съществува потенциал за влошаване
здравето на населението, предизвикано
от наднормено замърсяване на
атмосферния въздух.
Основни замърсители на атмосферния
въздух на територията на община
Варна са индустриалните предприятия,
автомобилния транспорт, отоплението
на жилищни и административни
сгради, строителни дейности, лоша
проветривост в централната градска
част и специфичната за града бризова
циркулация.
В съответствие с чл. 37, ал.4 от
Наредба 12/2010 год., за норми на
серен диоксид, азотен диоксид, фини
прахови частици, олово, бензен,
въглероден оксид и озон в
атмосферния въздух, през 2013 година
е изготвена „Програма за намаляване
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на емисиите и достигане на
утвърдените норми за вредни вещества
в атмосферния въздух на Община
Варна“ за периода 2011-2013г., която е
необходимо да бъде актуализирана с
цел привеждането и в съответствие с
действителната към момента
обстановка.
Поради тази причина се разработва и
настоящия проект. Следствие на
изпълнение на дейностите по проекта
се очаква да се постигне индиректен
принос за намаляване замърсяването
на атмосферния въздух чрез
понижаване количествата на
замърсителите в него. В резултат ще
бъде актуализирана програмата, като
същата ще е в пълно съответствие с
действащата нормативна уредба,
изискванията на ОПОС и
Инструкцията за разработване на
програми за намаляване на емисиите и
достигане на установените норми за
вредни вещества, в районите за оценка
и управление на качеството на
атмосферния въздух.

