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

➢ Бюджет – над 576 млн. лв.

➢ Реално изплатени средства – над 264 млн. лв.

➢ Сключени договори – 41 бр.

➢ 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 – 2 пъти;

❖ Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух;

❖ Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване 
на атмосферния въздух.



Процедура «Мерки за подобряване 
качеството на атмосферния въздух»

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

➢ Цел - да се допринесе за подобряване КАВ чрез намаляване
наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) и индиректно на
азотни оксиди (NOx) на територията на общини с нарушено КАВ по тези
показатели

➢ Очаквани резултати:

❖ Принос за по-чист въздух 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 - 111 442 010.06 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

❖ за дейностите от втория етап (изпълнение на същинските
инвестиционни мерки) – не по-късно от 31.12.2023 г.

➢ Прогнозни индикатори:
❖ обхванати близо 25 хиляди домакинства за подмяна на

топлоуреди на дърва и въглища с екологични алтернативи
(електричество, газ, топлофициране, пелети);

❖ Спестени емисии ФПЧ10 т/г близо 750 т. (Стойностите са
прогнозни на база резултатите от първи етап от
изпълнението на проектите).



ВИЗИЯ ЗА Програма «Околна 
среда» 2021-2027 г.(ПОС 21-27)

➢ 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“



Структурата на ПОС 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 ПОС 21-27 г.  



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 подобряване на мониторинга на КАВ (надграждане на
Националната система за наблюдение на КАВ в реално време и
Информационна система за докладване на данни за КАВ);

➢ Мерки за справяне с вторичното разпрашаване;

➢ Обучителни и информационно-образователни мерки;

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



Намаляване на замърсяването на 
въздуха от битовото  отопление

➢ Индикативен бюджет по мярката – 500 млн. лв.

➢ Фокусът на интервенциите е към общините с нарушено КАВ, като
основен приоритет са тези в обхвата на Решение на Съда на Европейския
съюз по дело C-488/15 от 5 април 2017 г. за неспазване на нормите за
съдържание на ФПЧ10.

➢ Конкретни бенефициенти – общини с нарушено КАВ и актуална
общинска програма за КАВ към годината на кандидатстване.

➢ Индикативен срок за обявяване – първо полугодие на 2022 г.

➢ Научени уроци от периода 2014-2020 г.:

❖ Процедурата няма да има различни етапи;

❖ Техническа подкрепа за консултиране на гражданите за избор на
най-подходяща алтернатива и попълване на заявления;

❖ Национална информационна кампания в допълнение към
регионалните кампании.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

programming@moew.government.bg 

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

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

