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ПРОГРАМА:  

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. 

 
ПРИОРИТЕТНА ОС:  

Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ 

ПРОЦЕДУРА:  

Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния 

въздух 

УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН:  

Министерството на околната среда и водите 

КРАЕН СРОК: 

 30.01.2017 г., 16:00 ч. (за общини Асеновград, Благоевград, Варна, Враца, 

Гълъбово, Девня, Димитровград, Добрич, Кърджали, Монтана, Несебър, 

Пазарджик, Перник, Пирдоп, Пловдив, Шумен); 

 30.01.2019 г., 16:00 ч. (за общини Бургас, Велико Търново, Видин, Горна 

Оряховица, Ловеч, Плевен, Русе, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Хасково). 

 

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:  

Общият размер на средствата (БФП) - 3 000 000 лв. 

 

БЕНЕФИЦИЕНТИ:  

Допустими кандидати по процедурата са общини с нарушено качество на 

атмосферния въздух - Асеновград, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, 

Враца, Горна Оряховица, Гълъбово, Девня, Димитровград, Добрич, Кърджали, Ловеч, 

Монтана, Несебър, Пазарджик, Перник, Пирдоп, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, София, 

Сливен, Стара Загора, Хасково, Шумен.  

 

 

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

Целта на процедурата е разработване/актуализация на общински програми по чл. 27 на 

Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) 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. 
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ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:  

 

Всички дейности, включени в проектното предложение, следва да са пряко свързани с 

изпълнението на проекта. 

1. Дейности за подготовка на проекта: изготвяне на проектно предложение; 

подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за избор на 

изпълнител и др.  

 

2. Дейности по провеждане на процедура по екологична оценка и/или оценка на 

съвместимост по реда на Глава VI от ЗООС и/или по чл. 31 от ЗБР, Наредба за 

услови-ята и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и 

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване 

на защитените зони, при необходимост.  

 

3. Дейности, свързани с разработване/актуализиране на общинските програми 

за КАВ, в съответствие с изискванията на Раздел I от Приложение №15 на Наредба 

№12/15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, 

олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух и изискванията на 

Инструкция 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, в които е налице превишаване на установените 

норми:  

 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 дадения район за оценка и управление, за който се 

разработват програмите;  

 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, 

средносрочна и дългосрочна перспектива;  

 прогнозно моделиране на въздействието на мерките върху нивата на 

замърсителите (ФПЧ10, Nox и други замърсители) за съответната целева (крайна) 

година на програмата, въз основа на разработения сценарий за постигане на 

нормите;  
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 прогнозно моделиране на въздействието на мерките върху нивата на 

замърсителите (ФПЧ10, Nox и други замърсители) 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;  

 

4. Организация и управление на проекта- всеки бенефициент е пряко отговорен за 

управлението на проекта и осигуряване качественото изпълнение на заложените 

дейности. Той следва да предвиди достатъчно механизми за вътрешна оценка и 

контрол, както и за мониторинг на напредъка по проекта и предприема-нето на 

корективни мерки, при необходимост, което следва да бъде видно от предвидените 

квалификация и отговорности на отделните членове от екипа. В проектното 

предложение кандидатите следва да представят структурата на организация и 

управление във връзка с изпълнението на проектите си. В структурата следва да бъдат 

разписани необходимата квалификация и отговорностите на отделните членове на 

екипа за управление на проекта – служители на общината-бенефициент и/или 

външни експерти за управлението на проекта, ако се предвиждат такива.  

 

5. Мерки за информация и комуникация, чиято роля е да разяснят целта на 

проекта, ползата му за обществеността и подкрепата на ЕС и фондовете за 

осъществяването му. Кандидатът трябва да предвиди в проектното си предложение 

дейности за информация и публичност, които да обхващат целия период на 

изпълнение на проекта и да популяризират приноса на фондовете на ЕС и на 

оперативната програма. Тези дейности следва да включват като задължителен 

минимум приложимите за процедурата мерки и реквизити, съгласно Приложение № 

2 „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и 

комуникация 2014-2020 г.“ към Националната комуникационна стратегия, както и да 

отговарят на изискванията на Насоките за информация и комуникация на проекти, 

финансирани по оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.”, приложение към 

насоките за кандидатстване, в частта им “условия за кандидатстване“ и в част 

„условия за изпълнение“. Конкретният бенефициент трябва да опише мерките, които 

възнамерява да изпълни по проекта. Те може да бъдат възложени за изпълнение на 

външен изпълнител или да се изпълняват от негови служители. 
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ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ: 

 Разходи за нематериални активи; 

 Разходи за услуги; 

 Разходи за такси; 

 Разходи за материали; 

 Разходи за персонал; 

 Разходи за провеждане и участие в мероприятия; 

 Непреки разходи – в т.ч. разходи за организация и управление и разходи за 

публичност и визуализация (информация и комуникация) на проекта. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:  

С цел осигуряване на устойчивост и качество, при подготовката на проектното си 

предложение, кандидатът трябва да вземе предвид:  

 Спазване изискванията на „Инструкция за разработване на програми за 

намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества, 

в районите за оценка и управление на КАВ, в които е налице превишаване на 

установените норми“, утвърдена със Заповед № РД 996/20.12.2001 г. на 

министъра на околната среда и водите;  

 Изготвяне на програма, чието съдържание отговаря на изискванията на Раздел I 

от Приложение № 15 към чл. 38, ал. 1 и чл. 40, ал. 2 от Наредба № 12/2010 г. за 

норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, 

въглероден оксид и озон в атмосферния въздух;  

 При изготвянето на програмата и определянето на приложимите мерки и на 

ефекта от тях, в частност трябва да бъде извършено математическо моделиране с 

използване на актуална версия на международно признат програмен продукт, в 

резултат на което да се извърши следното:  

 Дисперсионно моделиране на разпространението на замърсяването и приноса на 

отделни-те източници на емисии за базовата година, включително изготвяне на 

анализ на резултатите от моделирането;  

 Изготвяне на прогнозно моделиране на въздействието на мерките върху нивата на 

замърсителите (ФПЧ10, NOx и други замърсители) за съответната целева (крайна) 

година на програмата, въз основа на разработения сценарий за постигане на 

нормите;  

 Прогнозно моделиране на въздействието на мерките върху нивата на 

замърсителите (ФПЧ10, NOx и други замърсители) за междинна година, при 

програми с план за действие по-голям или равен на пет години.  

 Определяне и използване на количествени показатели за въздействието на 

бъдещите мерки върху нивата на замърсителите/намаление на годишните емисии 

в резултат на приложената мярка (t/y);  

 Задължително определяне на прогнозни разходи и на източници на финансиране 

за изпълнение на мерките в плана за действие към програмата.  
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 При разработването/актуализацията на общинските програми за КАВ следва да 

се търси синергия с Плановете за устойчива градска мобилност (ако такива са 

налични за съответната община). При изпълнение на мярката следва да бъдат 

взети предвид резултатите от приключили проекти по Програмата за околната 

среда и действията по климата (LIFE) и Седмата рамкова програма, както и целите 

за укрепване на капацитета в дългосрочен план във връзка със заключенията от 

проекта Air Implementation Pilot на Европейската агенция по околна среда и 

Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия, приложими за 

територията на съответната община. 

За консултация във връзка с разработването на проекти по поканата можете да се 

свържете с експерти на ИУПП. 

 


