
 Изпълнени мерки и проекти за подобряване на КАВ по отношение съдържание на ФПЧ10 за 2020 г. 

 

КРАТКОСРОЧНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАВ 

 
код  Описание на мярката  Срок за 

изпълне- 

ние, /г./ 

  Очакван ефект Период,   

очакван  

ефект, /г./ 

Необходими  

средства 

 

Източник на  

финансиране 

Отговорна  

институция 

Индикатор за  контрол на  

изпълнението 

Ns_Sh_Dh Намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битово отопление 

Ns_Sh_Dh_a_1 Проучване на институционалните и   и 

административни възможности и послед- 

ващо създаване и поддържане на система 

за инвентаризация на изразходваните   

количества горива за битово отопление. 

 

2020 

Ще се ограничат  

източниците, оцене 

ни като причина за  

влошено КАВ по  

ФПЧ10. 

2019- 

2022 

30 хил. лв. Общински  

бюджет, 

Европейски 

фондове, др. 

финансиращи 

структури, 

ОПОС 14-20, 

секторни  

организации. 

Община 

Несебър 

„Актуализация на Програмата за 

намаляване нивата на замърсите 

лите и достигане на установени 

те норми за вредни вещества в 

атмосферния въздух в Община 

Несебър 2018-2022г.” приета с 

Решение № 886/19.11.2018 г. на 

Общински съвет – гр. Несебър – 

не са извършвани проучвания. 

 

Ns_Sh_Dh_a_2 Проучване на институционалните и   и 

административни възможности и послед- 

ващо разработване на местни финансови  

механизми в подкрепа на въвеждане на  

мерки за енергийна ефективност в жилищ 

ния сектор. 

 

2020 

Ще се ограничат  

източниците, оцене 

ни като причина за  

влошено КАВ по  

ФПЧ10. 

2019- 

2022 

Съгласно 

проект,  

ориентировъ 

чен бюджет 

            

  15 хил. лв. 

 

Общински  

бюджет, 

Европейски 

фондове, др. 

финансиращи 

структури, 

ОПОС 14-20, 

секторни  

организации. 

Община 

Несебър 
„Актуализация на Програмата за 

намаляване нивата на замърсите 

лите и достигане на установени 

те норми за вредни вещества в 

атмосферния въздух в Община 

Несебър 2018-2022г.” приета с 

Решение № 886/19.11.2018 г. на 

Общински съвет – гр. Несебър – 

не са извършвани проучвания. 

 

Ns_Sh_Dh_a_3 Проучване на институционалните и   и 

административни възможности и послед- 

ващо създаване и поддържане на регистър 

за системна регистрация и ежегодна актуа 

лизация на изразходваните количества 

горива за битово отопление, с включване  

на всички продажби на твърди горива. 

 

2020 

Поддържане на 

обективна база  

данни, която да е 

надеждна за оценка 

на КАВ. 

2019- 

2022 

Съгласно 

проект,  

ориентировъ 

чен бюджет 

            

   40 хил. лв. 

 

Общински  

бюджет, 

Европейски 

фондове, др. 

финансиращи 

структури, 

ОПОС 14-20, 

секторни  

организации. 

Община 

Несебър 

„Актуализация на Програмата за 

намаляване нивата на замърсите 

лите и достигане на установени 

те норми за вредни вещества в 

атмосферния въздух в Община 

Несебър 2018-2022г.” приета с 

Решение № 886/19.11.2018 г. на 

Общински съвет – гр. Несебър – 

не са извършвани проучвания. 



Ns_Sh_Dh_t_1 Проучване и поставяне на индивидуални 

пречиствателни (филтри) на горивни инста 

лации в еднофамилни и многофамилни 

жилищни сгради. 

 

2020 

Ще се ограничат и/ 

или ще се намали  

риска от влошено 

 КАВ по ФПЧ10  

чрез материален  

стимул за дългосро 

чна инвестиция  

в качествено и нис- 

коемисионно  

отопление. 

2019- 

2022 

Съгласно 

проект,  

ориентировъ 

чен бюджет 

 

4,108 млн. лв. 

за 1027 бр. 

горивни  

инсталации. 

Общински  

бюджет, 

Европейски 

фондове, др. 

финансиращи 

структури, 

ОПОС 14-20, 

секторни  

организации. 

Община 

Несебър 

„Актуализация на Програмата за 

намаляване нивата на замърсите 

лите и достигане на установени 

те норми за вредни вещества в 

атмосферния въздух в Община 

Несебър 2018-2022г.” приета с 

Решение № 886/19.11.2018 г. на 

Общински съвет – гр. Несебър – 

не са поставени пречиствателни  

устройства (филтри), няма 

оборудвани сгради. 

 

 

Ns_Sh_Dh_t_2 Проучване, проектиране и изграждане на 

консолидирано отвеждане на газовите 

емисии от отоплителни инсталации в 

многофамилни жилищни сгради, оборуд- 

вано с общо пречиствателно съоръжение 

(филтър). 

 

2020 
Ще се ограничи и 

/или ще се намали 

риска от влошено 

КАВ по ФПЧ10 

чрез материален  

стимул за дългос- 

рочна инвестиция 

в качествено и  

нискоемисионно 

отопление. 

2019- 

2022 

Съгласно 

проект,  

ориентировъ 

чен бюджет 

 

467,5 хил. лв. 

за 85 бр. 

горивни  

инсталации. 

Общински  

бюджет, 

Европейски 

фондове, др. 

финансиращи 

структури, 

ОПОС 14-20, 

секторни  

организации. 

Община 

Несебър 
„Актуализация на Програмата за 

намаляване нивата на замърсите 

лите и достигане на установени 

те норми за вредни вещества в 

атмосферния въздух в Община 

Несебър 2018-2022г.” приета с 

Решение № 886/19.11.2018 г. на 

Общински съвет – гр. Несебър – 

няма извършено проучване за  

съотношение брой сгради/пречи- 

ствателно съоръжение. 

 

 

Ns_Sh_Dh_i_1 Разработване и осъществяване на консел 

тативни и информационни механизми за  

популяризиране на енергийно ефективни 

мерки в жилищния сектор. 

 

2020 

Ще се намалят го- 

дишните емисии 

на ФПЧ. Чувстви- 

телно намаляване 

на средният отно- 

сителен принос 

на битово отопле- 

ние за формиране 

на най-високи СД  

концентрации. 

2019- 

2022 
25 хил. лв. Общински  

бюджет, 

Европейски 

фондове, др. 

финансиращи 

структури, 

ОПОС 14-20, 

секторни  

организации. 

Община 

Несебър 

„Актуализация на Програмата за 

намаляване нивата на замърсите 

лите и достигане на установени 

те норми за вредни вещества в 

атмосферния въздух в Община 

Несебър 2018-2022г.” приета с 

Решение № 886/19.11.2018 г. на 

Общински съвет – гр. Несебър – 

не са реализирани механизми. 

 

 



Ns_Sh_Dh_i_2 Подробно проучване на нагласите на на- 

селението към ползването на горива с 

въведен стандарт за качество, подмяна 

на горивните инсталации и горивата и 

ползването на индивидуални 

пречиствателни съоръжения (филтри). 

 

2020 

Ще се конкретизи 

ра  начина и обх- 

вата на прилагане 

тмярката за ползв 

ането на горива с 

въведен стандарт 

за качество,  

подмяна на горив 

ните инсталации 

и горивата и 

ползването на  

филтри. 

 

2019- 

2022 
34 хил. лв Общински  

бюджет, 

Европейски 

фондове, др. 

финансиращи 

структури, 

ОПОС 14-20, 

секторни  

организации. 

Община 

Несебър 

„Актуализация на Програмата за 

намаляване нивата на замърсите 

лите и достигане на установени 

те норми за вредни вещества в 

атмосферния въздух в Община 

Несебър 2018-2022г.” приета с 

Решение № 886/19.11.2018 г. на 

Общински съвет – гр. Несебър – 

не е извършвано анкетиране на 

населението. 

Ns_Sh_Tr  Намаляване на 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. 

 

 

постоянна 

 

Ще се ограничат 

източниците, оце- 

нени като причи- 

на за влошено 

КАВ по ФПЧ10. 

 

2019- 

2022 

 

96 хил. лв. 

 

Общински  

бюджет 

 

 

Община 

Несебър 

 

ОП „БКСО“– Община Несебър -  

ежегодно изготвяне на графици 

за измивания на общинската 

пътна мрежа на населените 

места. 
Ns_Sh_Tr_t_2 Периодично ръчно измиване на зони или 

части от улици, по които е натрупан зна- 

чителен пътен нанос. 

 

Ns_Sh_Tr_t_3 Ежеседмично миене на района около 

пункта за мониторинг. 

 

Ns_Sh_Tr_t_4 Оптимизиране на зимното снегопочиства 

не – опесъчаване чрез замяна на пясъка  

/лугата/ със специализирани препарати 

за третиране на снежна покривка. 

постоянна Ще се ограничат 

източниците, оце- 

нени като причи- 

на за влошено 

КАВ по ФПЧ10. 

 

2019- 

2022 

131 хил. лв. Общински  

бюджет 

 

Община 

Несебър 

ОП „БКСО“ – Община Несебър 

– поддръжка на зимното 

снегопочистване. 

 

Ns_Sh_Tr_t_5 Озеленяване и благоустрояване на край- 

пътни и междублокови пространства, с 

цел защита от прах и газове и недопуска- 

не влошаване на зелените площи. 

2020 Ще се ограничат 

източниците, оце- 

нени като причи- 

на за влошено 

КАВ по ФПЧ10. 

2019- 

2022 

-Озеленяване 

983 хил. лв.  

  

-Благоустроя- 

ване  

 161 хил. лв. 

Общински  

бюджет 

 

Община 

Несебър 

ОП „БКСО” – Община Несебър  -    
изготвен регистър на общинските 

зелени площи и поддръжка. 

Основен ремонт на тротоари и 

техническа поддръжка на 

общински пространства.  

 

 



ттNs_Sh_Tr_a_1 Към всички строителни обекти, извърш- 

ващи изкопни работи, Община Несебър 

да изисква от изпълнителите създаването 

на временни пунктове за измиване на 

автомобилните гуми. 

постоянна Ще се ограничат 

източниците, оце- 

нени като причи- 

на за влошено 

КАВ по ФПЧ10. 

2019- 

2022 

Общински  

бюджет. 

 

Общински  

бюджет 

 

 

 

 

Община 

Несебър 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянен контрол от страна на 

служителите  от тдел „Екология” 

Община Несебър - съставени са  

118 броя АУАН и 556 броя КП 

по Наредба № 1 за осигуряване 

на обществения ред, спокойстви- 

ето на гражданите, опазване на 

собствеността и околната среда, 

за безопасността на движение на 

територията на община Несебър, 

Наредба № 6 за опазване на 

околната среда на територията 

на община Несебър, ЗВМД и 

ЗУО. 

Ns_Sh_Tr_a_2 Предаването на всеки строителен обект 

да се предхожда от щателно измиване на 

строителната площадка и прилежащите 

площи. 

постоянна Ще се ограничат 

източниците, оце- 

нени като причи- 

на за влошено 

КАВ по ФПЧ10. 

2019- 

2022 

Общински  

бюджет. 

 

Общински  

бюджет, 

Европейски 

фондове, др. 

финансиращи 

структури, 

ОПОС 14-20, 

секторни  

организации. 

 

Община 

Несебър 

Ns_Sh_Tr_a_3 Превозването на насипни материали да 

става само от автомобили с покривала. 

постоянна Ще се ограничат 

източниците, оце- 

нени като причи- 

на за влошено 

КАВ по ФПЧ10. 

2019- 

2022 

Общински  

бюджет. 

 

Общински  

бюджет, 

Европейски 

фондове, др. 

финансиращи 

структури, 

ОПОС 14-20, 

секторни  

организации. 

 

Община 

Несебър 

Ns_Sh_Tr_a_4 Осъществяване на контрол за възстановя 

ване на улици и тротоари при ремонт 

или изграждане на елементите на 

техническата инфраструктура с цел 

недопускане на замърсяване на 

прилежащите площи и територии с кал и 

други замърсявания, водещи до 

увеличаване на пътния нанос или 

ветрово запрашаване.  

 

 

 

2020 

Ще се ограничат 

източниците, оце- 

нени като причи- 

на за влошено 

КАВ по ФПЧ10. 

2019- 

2022 

Общински  

бюджет. 

 

Общински  

бюджет, 

Европейски 

фондове, др. 

финансиращи 

структури, 

ОПОС 14-20, 

секторни  

организации. 

Община 

Несебър 



Ns_Sh_Tr_a_5 Осъществяване на ефективен контрол за 

спазването на мерки за недопускане замъ 

рсяване на атмосферния въздух от строе 

жи, включително по спазването на 

маршрутите за транспортиране на 

отпадъци от строителни обекти.  

2020 Ще се ограничат 

източниците, оце- 

нени като причи- 

на за влошено 

КАВ по ФПЧ10. 

2019- 

2022 

Общински  

бюджет. 

 

Общински  

бюджет, 

Европейски 

фондове, др. 

финансиращи 

структури, 

ОПОС 14-20, 

секторни  

организации. 

Община 

Несебър 

Постоянен контрол от страна на 

служителите  от тдел „Екология” 

Община Несебър. 

Ns_Sh_Tr_a_6 Стриктен контрол за недопускане непра- 

вилното паркиране в зелените площи. 

2020 Ще се ограничат 

източниците, оце- 

нени като причи- 

на за влошено 

КАВ по ФПЧ10. 

2019- 

2022 

Общински  

бюджет. 

 

Общински  

бюджет, 

Европейски 

фондове, др. 

финансиращи 

структури, 

ОПОС 14-20, 

секторни  

организации. 

Община 

Несебър 

Постоянен контрол от страна на 

общинската администрация за 

неправилно паркиране, особено 

в зелените площи. 

 

Ns_Sh_Tr_a_7 Въвеждане на мерки за специфично пове 

дение при установени наднормени нива 

на ФПЧ10 - в официалната интернет 

страница на Община Несебър се 

публикува информация за нивото на 

основните замърсители на атмосферния 

въздух. 

2020 Ще се ограничат 

източниците, оце- 

нени като причи- 

на за влошено 

КАВ по ФПЧ10. 

2019- 

2022 

Съгласно 

проект,  

ориентировъ 

чен бюджет 

 

18 хил. лв. 

 

Общински  

бюджет, 

Европейски 

фондове, др. 

финансиращи 

структури, 

ОПОС 14-20, 

секторни  

организации. 

 

Община 

Несебър 
-Намаляване на емисиите-инвен- 

таризация на емисиите по групи; 

-Намаляване на броя на превише 

нията на СДНОЧЗ, поддържане 

на СГ концентрации под СГНО 

ЧЗ, намаляване на регистрирани- 

те най-високи 24-часови концент 

рации, намаляване на регистри- 

раните СГ концентрации – начин 

на отчитане: резултати от измер- 

ванията в контролните пунктове. 

Ns_Sh_Tr_a_8 Въвеждане на забранителен или регулату 

рен режим за движение по пътищата в 

района с повишен риск от влошено КАВ 

за определен тип МПС и при определени 

условия – атмосферни и/или временни 

превишавания на нормите. 

2020 Ще се ограничат 

източниците, оце- 

нени като причи- 

на за влошено 

КАВ по ФПЧ10. 

2019- 

2022 

Общински  

бюджет. 

 

Общински  

бюджет, 

Европейски 

фондове, др. 

финансиращи 

структури, 

ОПОС 14-20, 

секторни  

организации. 

Община 

Несебър 

Ежегодно Дирекция „Транспорт 

и пропусквателен режим” органи 

зира забранителния  или регула- 

турния режим за движение по 

общинската пътна мрежа. 

 

 



Ns_Sh_Tr_i_1 Подробно проучване на нагласите на 

населението към ползването на нови мар 

шрутни линии на електрически градски 

транспорт на къси разстояния в рискови 

от замърсяване райони, ползването на 

организиран електрически транспорт до 

и от образователни и административни 

институции. 

2020 Ще се конкретизи 

ра начина и обхва 

та на прилагането 

на мярка за полз- 

ването на нови  

маршрутни линии 

на електрически 

градски с цел да 

се ограничат еми- 

сиите на ФПЧ10. 

2019- 

2022 

В зависимост 

от обхванато 

то население, 

ориентировъ 

чен бюджет 

 

28 хил. лв. 

 

 

Общински  

бюджет, 

Европейски 

фондове, др. 

финансиращи 

структури, 

ОПОС 14-20, 

секторни  

организации. 

Община 

Несебър 

Модернизация на обществения 

градски автопарк и насърчаване 

използване на екологични 

горива: ежегодно общинската 

администрация извършва обновя 

ване на  общинския автопарк. 

 

Ns_Sh_Tr_i_2 Подробно проучване на нагласите на 

населението към въвеждането на „бяла” 

зона без автомобили и условия за 

предвижване в нея. 

2020 Ще се конкретизи 

ра начина и обхва 

та на прилагането 

на мярка за въвеж 

дането на „бяла” 

зона с цел да се 

ограничат емисии 

те на ФПЧ10. 

2019- 

2022 

В зависимост 

от обхванато 

то население 

 

 

16 хил. лв. 

 

Общински  

бюджет, 

Европейски 

фондове, др. 

финансиращи 

структури, 

ОПОС 14-20, 

секторни орг. 

Община 

Несебър 

Насърчаване устойчивия транс- 

порт –  въвеждане на „бяла” зона 

без автомобили и условия за 

предвижване в нея - ул. „Отец 

Паисий”, гр. Несебър-нов град и  

провеждане на организирани 

мероприятия в училища и детски 

градини - информационни кампа 

нии с цел насърчаване на 

велосипедното движение и др. 

Ns_Sh_Pr  Намаляване на емисиите на ФПЧ10 от 

Ns_Sh_Pr_a_1 Въвеждане на изисквания към промишле 

ни терени с неблагоустроени територии, 

за поддържане на обезпрашителни мероп 

риятия и контрол за привеждането им в 

съответствие. 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

Ще се намалят 

неорганизираните 

емисии на ФПЧ10. 

 

 

 

 

2019- 

2022 

 

 

 

 

 

Общински  

бюджет. 

 

 

Общински  

бюджет, 

Европейски 

фондове, др. 

финансиращи 

структури, 

ОПОС 14-20, 

секторни  

организации. 

 

 

 

Община 

Несебър 

 

 

- 

Ns_Sh_Pr_a_2 Въвеждане на специфични изисквания 

към складовите и търговски обекти и под 

обекти с цел намаляване на неорганизира 

ните емисии от прах и контрол за спозва- 

нето им. 

Постоянен контрол от страна на 

служителите  от тдел „Екология” 

Община Несебър. 

Ns_Sh_Pr_a_3 Въвеждане на специфични изисквания 

към товароразтоварните дейности, време 

то за престой и работа на двигателите на  

МПС. 

2020 

 

Ще се намалят 

неорганизираните 

емисии на ФПЧ10. 

2019- 

2022 

 

Общински  

бюджет. 

 

Общински  

бюджет, 

Европейски 

фондове, др. 

финансиращи 

структури, 

ОПОС 14-20, 

секторни орг. 

Община 

Несебър 

 

Постоянен контрол от страна на 

служителите  от тдел „Екология” 

Община Несебър. 



Ns_Sh_Pr_a_4 Въвеждане на строги изисквания към 

бетоновите и варови възли, кариери за  

инертни материали, пресевни и сортиро- 

въчни инсталации за инертни материали, 

площадки за третиране на строителни 

отпадъци, площадки за съхраняване на  

насипни товари и отпадъчни продукти и 

др. с цел редуциране формирането на  

неорганизирани емисии на ФПЧ10. 

2020 

 

Ще се намалят 

неорганизираните 

емисии на ФПЧ10. 

2019- 

2022 

 

Общински  

бюджет. 

 

Общински  

бюджет, 

Европейски 

фондове, др. 

финансиращи 

структури, 

ОПОС 14-20, 

секторни орг. 

Община 

Несебър 

 

Постоянен контрол от страна на 

служителите  от тдел „Екология” 

Община Несебър. 

 

 

 

Легенда: 

 
 

Несебър 
 

Краткосрочна мярка 

 
Дългосрочна мярка 

Комунално битов 
сектор 

 
Сектор транспорт 

 
Промишлен 

сектор 

 
аминистративна 

мярка 

 
информационна 

мярка 

 
техническа 

мярка 

номер на 

мярката 

Ns Sh Lt Dh Tr Pr a i t 1 

 


