
                                                                                                                                                                                                             (Приложение 1) 

Отчет за изпълнението на мерките, заложени в програмата за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух                                                                                                                                                                                                                            
1. Краткосрочни мерки за подобряване на КАВ: 

Код Описание на мярката Срок за 

изпълнение/ 

изпълнени 

Очакван ефект Период в 

който се 

очаква 

ефекта 

Изразходвани 

средства 

х. лв. 

Източник 

на средства 

Ns_R_Dh .   Намаляване емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление 

Ns_Sh_Dh_a_1 Изготвяне и приемане на общинска 

програма за енергийна ефективност: 

ежегодно Община Несебър извършва 

обследване на енергийната ефективност, 

сертифициране и проверка за енергийната 

ефективност на водогрейни котли и 

климатични инсталации на административ 

но-обществени сгради, в резултат на което 

са разработени проекти за поетапно 

саниране на съществуващия сграден фонд. 

Приет е и план за устойчива енергия на 

Община Несебър с период 2014 – 2020 г. 

Програма „BG 04 Енергийна ефективност 

и възобновяема енергия“ – изменение на 

мерки за енергийна ефективност за 7 

обекта /детски градини/ на територията на 

община Несебър. 

2016  

 

 

 

 

 

Намаляване на годишните емисиите на 

ФПЧ10 с около 45 т/год. 

 

 

Чувствително намаляване на средния 

относителен принос на битовото 

отопление за формиране на най-високите 

СД концентрации (от 77% на 73%.) 

 

 

Снижаване на максималните 24-часови 

концентрации на ФПЧ10 (предизвикани 

само от битовото отопление) с около 25-

30 µg/m
3
. 

 

 

Намаляване с 20% на броя на 

превишаванията на СД НОЧЗ от 50 

µg/m
3
 и задържането им под 

допустимите 35 броя за едногодишен 

период  

2015-2017 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

638.427 

Програми и 

фондове,  

 

Общински 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 

BG04 EEВE 

Ns_Sh_Dh_a_2 Създаване и поддържане на система за 

инвентаризация на изразходваните 

количества горива за битово отопление. 

 

2016 2015-2017 - Общински 

бюджет 

Ns_Sh_Dh_a_3 Разработване и прилагане на местни 

финансови механизми в подкрепа на 

въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в жилищния сектор. 

 

2016 2015-2017 - Програми и 

фондове 

Ns_Sh_Dh_t_1 Изготвяне на обследвания за енергийна 

ефективност на жилищните сгради на 

територията на Община Несебър. 

2016 2015-2017 - Програми и 

фондове 

Ns_Sh_Dh_i_2 Разработване и осъществяване на 

консултативни и информационни 

механизми за популяризиране на 

енергийно ефективни мерки в жилищния 

сектор. 

2016 2015-2017 - Общински 

бюджет 



 

Код Описание на мярката Срок за 

изпълнение/ 

изпълнени 

Очакван ефект Период в който 

се очаква 

ефекта 

Изразходвани 

средства 

х. лв. 

Източник 

на 

средства 

Ns_Sh_Tr - Намаляване емисиите на ФПЧ10 от транспорта 

Ns_Sh_Tr_t_1 Системно машинно миене на основната пътна мрежа на 

населените места и особено улиците, по които се движи 

обществен транспорт - дейност „Чистота“– Община Несебър. 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддържане и снижаване 

на средното ниво на 

пътен нанос от пътните 

платна на транспортната 

мрежа до 0.5 µg/m
3
 

 

 

Редуциране на 

транспортното 

замърсяване ще намали 

броя на превишенията на 

СДН  

 

 

Намаляне на 

неорганизираните 

емисии на ФПЧ10 

 

 

Понижаване на 

средногодишните 

концентрации на ФПЧ10 

до нива 10-15µg/m
3
  

 

 

 

 

 

2014-2017 

 

 

 

 

      

 

 

 

14559.940 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общински 

бюджет 

Ns_Sh_Tr_t_2 Периодично ръчно измиване на зони или части от улици, с 

натрупан значителен пътен нанос – строителни фирми и 

дейност „Чистота“ – Община Несебър. 

Ns_Sh_Tr_t_4 Ежеседмично миене на района около пункта за мониторинг - 

дейност „Чистота“ – гр. Несебър, Община Несебър. 

Ns_Sh_Tr_t_5 Оптимизиране на зимното снегопочистване - опесъчаване 

чрез замяна на пясъка /лугата/ със специализирани препарати 

за третиране на снежната покривка. 

Ns_Sh_Tr_a_1 Изпълнителите на поръчки за подмяна и ремонт на 

канализационни мрежи, улици и др. да прилагат специална 

програма от мерки за недопускане на замърсяване на 

прилежащите площи и територии с кал и други 

замърсявания, водещи до увеличаване на пътния нанос или 

ветрово запрашаване: постоянен контрол от страна на 

експертите от отдел „Екология” при Община Несебър. 

 

 

постоянен 

 

 

2014-2017 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Общински 

бюджет 

Ns_Sh_Tr_a_2 Към всички строителни обекти, извършващи изкопни работи, 

Община Несебър да изисква от изпълнителите създаването 

на временни пунктове за измиване на автомобилните гуми: 

постоянен контрол от страна на експертите от отдел 

„Екология” при Община Несебър. 

 

постоянен 
 

2014-2017 

 

 

- 

 

 

Общински 

бюджет 

Ns_Sh_Tr_a_3 Предаването на всеки строителен обект да се предхожда от 

щателно измиване на строителната площадка и прилежащите 

площи - постоянен контрол от страна на експертите от  

Община Несебър. 

 

постоянен 
 

2014-2017 

 

 

- 

 

 

Общински 

бюджет 

Ns_Sh_Tr_a_4 Превозването на насипни товари да става само от 

автомобили с покривала: постоянен контрол от страна на 

експертите от отдел „Екология” при Община Несебър. 

 

 

постоянен 
 

2014-2017 

 

 

- 

 

 

Общински 

бюджет 

Легенда: Ns – Несебър; Sh – краткосрочна мярка; Dh – сектор комунално битов; Tr – сектор транспорт; Pr – сектор промишленост;   а – административна мярка; 

i-информационна мярка; t - техническа мярка;  1 – номер поред на съответната мярка. 

 



 

2. Мерки и проекти със средно срочна и дългосрочна перспектива: 

Код Описание на мярката Срок за 

изпълнение/ 

изпълнени 

Очакван ефект Период в 

който се 

очаква ефекта 

Изразходвани 

средства 

х. лв. 

Източник на 

средства 

Ns _Lt_Dh - Намаляване на емитираните ФПЧ10 в атмосферния въздух от битовия сектор 

Ns_Lt_Dh_a_1 Поддържане на система за ежегодна 

актуализация на изразходваните 

количества горива за битово отопление. 

постоянен  

 

 Намаляване броя на 

превишенията на СДН под 

35 за едногодишен период. 

 

 

 Осигуряване на средно 

годишни концентрации на 

ФПЧ10 в рамките на 

средногодишната норма от 

40 µg/m
3
; 

2015-2017 - Общински 

бюджет 

Ns_Lt_Dh_a_2 Актуализация на Общинската програма за 

намаляване на нивата на замърсители в 

атмосферния въздух и достигане на 

установените норми за вредни вещества  

2014-2017 по ОП „Околна среда“ 2014 – 

2020 г., Процедура Разработване/Актуали 

зация на общинските програми за 

качеството на атмосферния въздух“. 

- 2015-2017 -  

ОП „Околна 

среда“  

2014 – 2020 г. 

Ns_Lt_Dh_a_3 Ежегоден доклад за изпълнение на 

Програмата за намаляване на нивата на 

замърсителите в атмосферния въздух и 

достигане на установените норми за 

вредни вещества. 

постоянен 2015-2017 - - 

Ns_Lt_Dh_a_5 Създаване и поддържане на информаци- 

онна система за енергопотребление на 

територията на общината. 

2017 2015-2017 10.000  Общински 

бюджет 

Ns _Lt_Dh_t_1 Изпълнение на програми за саниране: по 

„Национална програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилища“ 

– извършено енергийно обследване, съгл. 

сключени договори за целево финанси 

ране на сгради бл.“Роза“и бл.„Странджа“ 

гр.Несебър, кк„Слънчев бряг“. 

2016 

 

2015-2017 По проект 

 

Национална 

програма за 

енергийна 

ефективност на 

многофамилни 

жилища,  

   Общ. бюджет 

Ns _Lt_Dh_t_2 Провеждане на информационна кампания 

за разясняване на населението правилата 

за енергийната ефективност. 

постоянен 2015-2017 По проект Програми, 

фондове, Общ. 

бюджет 

Ns _Lt_Dh_i_1 Кампании за запознаване на обществено 

стта с възможностите за лично участие в 

намаляването на вредните емисии: в 

официалната интернет страница на 

Община Несебър се публикува 

информация за нивото на основните 

замърсители на атмосферния въздух. 

постоянен 2015-2017 - Общински 

бюджет 



Ns _Lt_Tr - Намаляване на емитираните ФПЧ10 в атмосферния въздух от автотранспорта 

Ns _Lt_Tr_i_1 Провеждане на информационни кампании 

с цел насърчаване на велосипедното 

движение. 

постоянен  

 

 

 

 

 

 

 

 Намаляване на дела на 

транспорта в 

средноденонощните 

концентрации на ФПЧ10. 

2015-2017 - Общински 

бюджет 

Ns _Lt_Tr_t_1 Стриктен контрол за неправилно 

паркиране, особено в зелените площи: 

постоянен контрол от страна на 

общинската администрация. 

постоянен 2015-2017 - Общински 

бюджет 

Ns _Lt_Tr_а_2 Осъществяване на контрол за 

възстановяване на улици и тротоари при 

ремонт/ изграждане на елементи на 

техническата инфраструктура: постоянен 

контрол от страна на експертите от отдел 

„Екология” при Община Несебър.  

постоянен 2015-2017 -  

 

 

 

 

 

Общински 

бюджет 

Ns _Lt_Tr_а_3 Прояви през Европейската седмица на 

мобилността - насърчаване устойчивия 

транспорт – организирани мероприятия в 

училища и детски градини. 

 2015-2017 - Общински 

бюджет 

Ns _Lt_Tr_t_2 Модернизация на обществения градски 

автопарк и насърчаване използване на 

екологични горива: ежегодно общинската 

администрация обновява общинския авто 

парк. 

постоянен 2015-2017  Общински 

бюджет 

Ns _Lt_Tr_t_3 Изграждане на съоръжения за паркиране 

чрез прилагане на подходящи схеми: 

- Възстановяване на каменна настилка – 

улици гр.Несебър – стара част; 

- Изграждане на улици в ж.к. „Черно 

море“- гр.Несебър- нова част; 

- Изграждане на подземен паркинг в УПИ 

I- общ. кв.76-гр.Несебър-нова част; 

-Изграждане на улици в кк „Слънчев бряг- 

запад“. 

2016 2015-2017  

 

1 

 

400 

 

100 

 

100 

 

Общински 

бюджет 

Ns _Lt_Tr_t_4 Изграждане, ремонт и поддръжка на 

уличната мрежа на територията на 

общината. 

2016 2015-2017 2680.025 
Общински 

бюджет 

Ns _Lt_Tr_t_5 Благоустройство, озеленяване и поливни 

системи  на крайпътните и междублокови 

пространства на територията на общината. 

2016 2015-2017 7794.827 Общински 

бюджет 

Легенда: Ns – Несебър; Lt – дългосрочна мярка; Tr – група транспорт; Dh – група комунално битов сектор; а – административна мярка; t – техническа мярка; i-

информационна мярка; 1 – номер поред на съответната мярка. 



 

 

 

2.1. Индикатори за контрол на изпълнение на мерките: 

 

№ Индикатор Начин на отчитане Период на 

отчитане 

Отговорни 

институции 

Контрол 

1 Намаляване на емисиите Инвентаризация на емисиите по групи Ежегодно Община Несебър РИОСВ 

2 Намаляване на броя на превишенията на СДНОЧЗ 

под 35 

Резултати от измерванията в 

контролните пунктове 

Ежегодно Община Несебър ИАОС, 

РИОСВ 

3 Поддържане на СГ концентрации под СГНОЧЗ Резултати от измерванията в 

контролните пунктове 

Ежегодно Община Несебър ИАОС, 

РИОСВ 

4 Намаляване на регистрираните най-високи 24-часови 

концентрации 

Резултати от измерванията в 

контролните пунктове 

Ежегодно Община Несебър ИАОС, 

РИОСВ 

5 Намаляване на регистрираните средно годишни 

концентрации 

Резултати от измерванията в 

контролните пунктове 

Ежегодно Община Несебър ИАОС, 

РИОСВ 

 

 

 

 


