
   

Този документ е създаден в рамките на проект „Актуализация на Програмата за намаляване на емисиите и достигане на 
установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух в община Велико Търново“, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви 
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Управляващия орган. 

 
 

ПРОЕКТ „АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 
ЕМИСИИТЕ И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ФИНИ 

ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО“ 

 
Източник на финансиране: Приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Околна среда“ 
2014-2020, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG16M1OP002-5.002 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ 
 
Дата на сключване на AДБФП:     27.03.2019 г. 
Дата на приключване на проекта: 27.09.2020 г.  
Срок за изпълнение: 18 месеца 
Стойност на проекта по бюджет: 179 268,75 лв. 
 
Проектни  дейности: 
Проектните дейности включват актуализация на общинската програма за намаляване 
емисиите и достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния 
въздух в община Велико Търново, съгласно чл.27 от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух (ЗЧАВ). Община Велико Търново 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. 
Община Велико Търново е приела и действа „Програма за намаляване на емисиите и 
достигане на установените норми за фини прахови частици в атмосферния въздух за 
периода 2015- 2020 г." Действието на програмата и всички планирани мерки в нея 
изтичат през 2020 г.  
Цели: 
Актуализация на общинската програма и планиране на мерки за подобряване качеството 
на атмосферния въздух, които да доведат до постигане на определените норми за КАВ 
на най-ранен етап. Програмите по чл. 27 от ЗЧАВ включват цели, етапи и срокове за 
тяхното постигане, средства за обезпечаването им, система за отчет и контрол за 
изпълнението и система за оценка на резултатите, мерки по организиране и регулиране 
движението на автомобилния транспорт.  
В община Велико Търново е установено превишаване на нивата на замърсителите по 
показател фини прахови частици (ФПЧ10) и в изпълнение на ангажиментите от 
националното законодателство следва да се актуализира общинската програма за 
намаляване на нивата на замърсителите. 
Реализацията на проекта ще има косвен принос за постигане на специфичната цел по 
приоритетна ос 5 „Намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване 
количествата на ФПЧ10/NOx”.  
Очакван резултат: 
Изготвена актуализирана общинска програма за качеството на атмосферния въздух, 
адресираща основните източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията 
на община Велико Търново и избор на адекватни мерки за подобряване КАВ. 


