
 

 

 
 

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ „БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ РАБОТЯТ ЗАЕДНО ЗА 
ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ“ 

 
 
Източник на финансиране: Програма „LIFE” 2014-2020, Европейски съюз, 
Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия 

 
Партньори по проекта:  
Столична община – Координиращ бенефициент 
Община Бургас – Асоцииран бенефициент 
Община Велико Търново – Асоцииран бенефициент 
Община Монтана – Асоцииран бенефициент 
Община Русе – Асоцииран бенефициент 
Община Стара Загора – Асоцииран бенефициент 
Клуб „Икономика 2000“ – Асоцииран бенефициент 
 
Дата на сключване ДБФП: 02.10.2018 г. 
Крайна дата на изпълнение: 02.10.2024 г. 
Стойност на проекта по бюджет:  16 666 266.00 евро за всички партньори, в това 
число за Община Велико Търново: 921 355.60 евро, от които 60% (552 813.36 евро) - 
финансиране по програма LIFE 2014-2020 и 40% (368 542.24 евро) - собствен принос 
 
Кратко описание на проекта: 
Основната цел на интегрирания проект (ИП) е подобряване качеството на въздуха в 
градовете София, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе и Монтана чрез: 
 

• Изграждане на капацитет в администрациите на шестте града, който да е в 
състояние да реализира мерките от програмите за качеството на атмосферния въздух 
(КАВ);  

• Осъществяване цялостно наблюдение, контрол и мониторинг, гарантиращи 
КАВ;  

• Повишаване качеството на изготвяните програми за КАВ и тяхната 
реализация, чрез предоставяне на експертиза и консултации на всички община в 
РБългария; 

• Създаване на добре информирана общност от граждани и НПО, която да е 
коректив нa администрацията относно КАВ; 

• Проектиране, демонстриране и внедряване на схема за преход към 
алтернативни форми на битово отопление в градовете от ИП; 

• Предложения за промени в нормативната уредба на национално, регионално и 
местно ниво, които позволяват устойчивост на процесите на подобряване на КАВ. 
 
Актуална информация и новини за изпълнението на проект „Българските общини 
работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ можете да 
следите на специално създадения за целите на проекта уеб-сайт на следния адрес: 
http://www.lifeipcleanair.eu/ 

http://www.lifeipcleanair.eu/

