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ПО 5 „Подобряване качеството на 
атмосферния въздух“ на ОПОС 2014 – 2020 г.

 Сключени договори – 36 бр.
 Стойност на договорените средства - 713 579 882.29 лв.
 Реално изплатени средства - 195 647 316.90 лв.
 Обявени процедури:

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

 Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството 
на атмосферния въздух.

 Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух;
 Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване 

на атмосферния въздух;
 Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството 

на атмосферния въздух – 2;



Процедура «Мерки за подобряване 
качеството на атмосферния въздух»

 Конкретни бенефициенти - общините Бургас, Видин, Димитровград,
Монтана, Пловдив, Смолян и Столична община.

 Цел на процедурата - да се допринесе за подобряване качеството на
атмосферния въздух (КАВ) чрез намаляване наднормените нива на фини
прахови частици (ФПЧ10) и индиректно на азотни оксиди (NOx) на
територията на общини с нарушено качество на въздуха по тези показатели.

 Очаквани резултати:

 Принос за подобряване качеството на въздуха на територията на
общини с нарушено КАВ чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от
битовото отопление, както и чрез повишаване на обществената
осведоменост;

 Принос към изпълнение ангажиментите на страната в сектора и
постигане на цели, произтичащи от европейското и национално
законодателство.

 Договорен бюджет - 111 442 101.58 лв.



Процедура «Мерки за подобряване 
качеството на атмосферния въздух»

 Срок за изпълнение на проектите - 59 месеца
 за дейностите от първи етап (подготовката на инвестиционен проект под

формата на техническа помощ) - не по-късно от 31.05.2021 г., а на
 за дейностите от втория етап (изпълнение на същинските инвестиционни

мерки) – не по-късно от 31.12.2023 г.
 Инвестиционните мерки следва:

 да са базирани на резултатите и обосновките от извършени
инвентаризации на емисии и проучвания;

 да са адекватни към местните условия;
 да адресират битовото отопление като основен източник на замърсяване,

идентифициран в общинските програми за КАВ;
 да попадат в обхвата на мерките от Предложението за Национална

програма за подобряване КАВ (2018-2024 г.) и в допълнение – принос към
целите на Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха
съгл. Директива (ЕС) 2016/2284;

 да имат принос към разрешаване на проблема на съответната територия.



Финансова рамка на ОП «Околна среда» 
2021-2027 г. (ОПОС 21-27)

ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФОНДОВЕ

Източник Евро

1. Кохезионен фонд (ЦП 2) 631 480 000,00

2. Европейски фонд за регионално развитие (ЦП 2) 882 040 000,00

3. Кохезионен фонд (ТП) 15 590 000,00

4. Европейски фонд за регионално развитие (ТП) 21 730 000,00

Общо Кохезионен фонд 647 070 000,00

Общо Европейски фонд за регионално развитие 903 770 000,00

Общо бюджет от ЕСИФ по ОПОС 21-27 1 550 840 000,00



ВИЗИЯ ЗА ОПОС 21-27 г. - 1 

 Секторна оперативна програма с хоризонтален характер;

 Подкрепа за устойчиво развитие и утвърждаване целта за
съхраняване, опазване и подобряване на качеството на околната
среда;

 Насоченост към постигане на Цел на политиката 2 от проекта на
Общ Регламент:

 „По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на
чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини
инвестиции, кръгова икономика, приспособяване към
изменението на климата и превенция и управление на
риска“



Приоритетни за финансиране по Специфични цели:

1. Насърчаване на устойчивото управление на водите (СЦ 1);

2. Насърчаване на прехода към кръгова икономика (СЦ 2);

3. Засилване на биоразнообразието, “зелената” инфраструктура в
градската среда, както и намаляване на замърсяването“ (СЦ 3);

4. Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, на
предотвратяването и управлението на риска (СЦ 4).

ВИЗИЯ ЗА ОПОС 21-27 г. - 2 



Структурата на ОПОС 21-27 включва концентрация върху пет
основни приоритета и техническа помощ:

 Приоритет 1 „Води“ (СЦ 1);

 Приоритет 2 „Отпадъци“ (СЦ 2) ;

 Приоритет 3 „Биологично разнообразие“(СЦ 3);

 Приоритет 4 „Риск и изменение на климата“(СЦ 4) ;

 Приоритет 5 „Въздух“ (СЦ 3);

 Приоритет 6 „Техническа помощ“.

ВИЗИЯ ЗА ОПОС 21-27 г. - 3 



Визия за приоритет 5„Въздух“

Индикативни мерки:

 Намаляване на замърсяването на въздуха от битовото
отопление – основна мярка;

 Намаляване на замърсяването на въздуха от транспорта;

 Мерки за надграждане на информационна система за докладване на
данни за качеството на атмосферния въздух;

 Зелени мерки в градска среда, вкл. изграждане на „зелени пояси/
зони“;

 Обучителни и информационно-образователни мерки;

 Разработване/актуализация на стратегически/ програмни/ планови /
аналитични документи във връзка с качеството на атмосферния
въздух, прогнозиране, моделиране.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

programming@moew.government.bg 

https://www.eufunds.bg/bg/opos

mailto:programming@moew.government.bg
https://www.eufunds.bg/bg/opos

