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С  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ 
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С оглед преразглеждане и оценка на ефективността на заложените мерки в 

действащата „Актуализация на програма за намаляване на нивата на ФПЧ-10 и 

достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на 

Община Враца“ и установяване на конкретни причини, поради които не е постигнато 

съответствие с нормите за качество на атмосферния въздух, на основание постъпили 

указания от Министерството на околната среда и водите с изх. №05-08-6746/13.11.2014 

година и на регионалната инспекция по околна среда и водите - Враца в писмо с изх. 

№В-2557/16.12.2014 година, е необходимо разработването на „Актуализация на 

програмата за управление качеството на атмосферния въздух в Община Враца“, 

отчитайки настъпилите промени в нормативното законодателство и набелязване мерки 

за преодоляване на съществуващите проблеми.  

Разработването на „Актуализация на програмата за управление качеството на 

атмосферния въздух в Община Враца“ се извършва на основание: 

• чл. 27, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/; 

• чл. 30 и чл. 31 на Наредба №7 от 03.05.1999 г. за оценка и управление на 

качеството на атмосферния въздух /КАВ/; 

• чл. 37 и чл. 38 на Наредба №12 от 15.07.2010 г. за норми за серен 

диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и 

озон в атмосферния въздух (съобразно Приложение 15 към чл. 38, ал. 1 и чл. 40, ал. 2 от 

Наредбата); 

• Заповед N РД-969/21.12.2013 г. на Министъра на околната среда и водите 

за утвърждаване на списък на районите за оценка и управление качеството на 

атмосферния въздух. 

Разработката трябва да бъде съобразена с изискванията на Закона за 

чистотата на атмосферния въздух, Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен 

диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и 

озон в атмосферния въздух и Инструкция за разработване на програми за намаляване на 

емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества, в районите за оценка 

и управление на качеството на атмосферния въздух, в които е налице превишаване на 

установените норми, утвърдена със Заповед №РД 996 от 20.12.2001 г. на Министъра на 

околната среда и водите. 

Програмата трябва да обхване следния времеви хоризонт от 2019 до 2023 

година, в т. ч.: 

- Краткосрочен: до 2021 г. 

- Дългосрочен: до 2023 г. 

 

Цели и обхват на програмата 

Основната цел, която трябва да се постигне, чрез изпълнение на тази 

разработка е да се приведе качеството на атмосферния въздух в Район Северен 

Дунавски - гр. Враца, община Враца, в съответствие с изискванията на нормативната 

уредба по опазване на околната среда, в т.ч. по опазване чистотата на атмосферния 

въздух, и се осигури екологичен комфорт на населението. 

 

Конкретни цели на тази разработка са: 

 Да се регулират показателите в рамките на установените норми за ФПЧ10 
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на територията на гр. Враца, в район Северен Дунавски (включващ Община Враца);  

 Нивата на останалите замърсители (основни показатели за КАВ по чл. 4, 

ал. 1 от ЗЧАВ) да се пазят и поддържат под установените норми; 

 

Разработката обхваща изпълнението на следните задачи: 

1. Набиране на наличната информация, отнасяща се до процеса на оценка и 

управление на КАВ; 

2. Проучване и анализ на пълнотата на наличната информация; 

3. Набиране и анализ на необходимата допълнителна информация, отнасяща 

се до оценката и управлението на КАВ; 

4. Комплексна оценка на КАВ в района за оценка и управление; 

5. Анализ на причините за превишаване на нормите за КАВ, включително и 

от стационарни източници на замърсяване; 

6. Анализ на вече планираните и/или прилагани мерки за подобряване на 

КАВ в Община Враца; 

7. Дисперсионно моделиране на разпространението на замърсяването и 

приноса на отделните източници на емисии, извършено за базовата година (2017г,), 

включително анализ на резултатите от моделирането; 

8. Формулиране на мерки и/или проекти за подобряване на КАВ в 

краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива; 

9. Прогнозно моделиране на въздействието на мерките върху нивата на 

замърсителите (ФПЧЮ, NOx и други замърсители) за целевата (крайна) година (2023 г 

) на програмата, въз основа на разработения сценарий за постигане на нормите; 

10. Прогнозно моделиране на въздействието на мерките върху нивата на 

замърсителите (ФПЧЮ, NOx и други замърсители) за междинна година (2021 г) 

11. Определяне и използване на количествени показатели за въздействието на 

бъдещите мерки върху нивата на замърсителите/намаление на годишните емисии в 

резултат на приложената мярка (тона/ година); 

12. Определяне на прогнозни разходи и източници на финансиране за 

реализация на мерките в плана за действие към програмата; 

13. Изготвяне на предварителен вариант на програмата за КАВ и съгласуване 

със РИОСВ Враца, заинтересованите физически и юридически лица и екологични 

организации или движения; 

14. Изготвяне на окончателен вариант на програмите за КАВ; 

Изготвената програма следва да обхваща период от пет години: от 2019-2023 

г. За базова година се приема 2017г. 

 

Етапи и срокове 

Срокът за изпълнение на дейността е 14 месеца, в т. ч.: 

 За изготвянето на предварителният вариант на програмата 9 месеца; 

 За съгласуване с РИОСВ и заинтересованите лица, екологични 

организации и движения-  2 месеца; 

 Изготвяне на окончателния вариант на програмата - 2 месеца; 

 Приемане на програмата от ОбС на Враца – 1 месец.  
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Форма на резултата 

1. Изготвена, съгласувана и приета в срок актуализирана програма с пет 

годишен обхват, отчитаща основните източници на замърсяване на атмосферния въздух 

на територията на община Враца, отговаряща на нормативните изисквания и 

съдържаща адекватни мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, които 

да доведат до постигане на определените норми за КАВ. 

2. Спазени всички изисквания на действащото законодателство в областта на 

чистотата на атмосферния въздух. 

3. Създаване условия Община Враца да бъде допустим и подготвен 

бенефициент за финансиране на мерки за подобряване на КАВ по международни и 

национални донорски програми. 

 

Наредба № 12 от 15.07.2010 г. 

Приложение № 15 към чл. 34, ал. 1, чл. 38, ал. 1 и чл. 40, ал. 2 

Съдържание на програмите за подобряване на КАВ 

I. Съдържание на програмите за подобряване на КАВ 

1. Локализация на наднорменото замърсяване: район; град (карта); ПМ 

(карта, географски координати). 

2. Обща информация: тип на района (градски, промишлен или извънградски 

район); оценка на замърсената територия (km2) и население, експонирано на 

замърсяването; полезни климатични данни; подходящи топографски данни; достатъчна 

информация за типа цели, изискващи опазване в района. 

3. Отговорни органи: имена и адреси на лицата, отговорни за 

разработването и изпълнението на плановете за подобряване. 

4. Характер и оценка на замърсяването: концентрации, наблюдавани през 

предходни години (преди прилагането на мерките за подобряване); концентрации, 

измерени от началото на проекта; методи, използвани за оценката.Произход на 

замърсяването: списък на главните източници на емисии, причинители на 

замърсяването (карта); общо количество на емисиите от тези източници (тона/година); 

информация за замърсяването от други райони. 

5. Произход на замърсяването: списък на главните източници на емисии, 

причинители на замърсяването (карта); общо количество на емисиите от тези 

източници (тона/година); информация за замърсяването от други райони. 

6. Анализ на ситуацията: описание на факторите, които са причината за 

нарушеното КАВ (пренос на замърсители, включително трансграничен, образуване на 

вторични замърсители и т.н.); информация за възможните мерки за подобряване на 

КАВ. 

7. Информация за мерките или проектите за подобряване на КАВ, 

прилагани и реализирани преди влизането в сила на тази наредба: местни, регионални, 

национални, международни мерки; наблюдавани ефекти от тези мерки. 

8. Информация за мерките или проектите за подобряване на КАВ, приети 

след влизане в сила на тази наредба: изготвяне на списък и описание на всички мерки, 

определени в съответните проекти; график за изпълнението им; оценка на очакваното 

подобрение на КАВ и на продължителността на периода, необходим за постигане на 

установените норми. 

9. Информация за мерките или проектите, които са планирани или се 
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проучват с дългосрочна перспектива. 

10. Списък на публикациите, документите, проучванията и т.н., използвани 

за допълване на информацията. 

II.Съдържание на програмите за подобряване на КАВ в случаите на удължаване 

на крайните срокове за постигане на съответствие с нормите за нивата на азотен 

диоксид, бензен и ФПЧ10 

1. Цялата информация, предвидена съгласно раздел I. 

2. Информация относно етапа на изпълнение на следните директиви: 

2.1. Директива 70/220/ЕИО на Съвета от 20 март 1970 г. за сближаване на 

законодателствата па държавите членки относно мерките, които трябва да бъдат 

предприети срещу замърсяването на въздуха от газовете на двигателите на моторните 

превозни средства (1);   

2.2. Директива 94/63/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 

декември 1994 г. относно ограничаването на емисиите на летливи органични 

съединения (ДОС), изпускани при съхранението и превоза на бензини от терминали до 

бензиностанции (2); 

2.3. Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 

2008 г. за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (3); 

2.4. Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 

декември 1997 г. за сближаване законодателствата на държавите членки във връзка с 

мерките за ограничаване емисиите на газообразни и прахообразни замърсители от 

двигатели с вътрешно горене, инсталирани в извънпътна подвижна техника (4); 

2.5. Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 

1998 г. относно качеството на бензиновите и дизеловите горива (5); 

2.6. Директива 1999/13/ЕО на Съвета от 11 март 1999 г. за ограничаване на 

емисиите на летливи органични съединения, дължащи се на употребата на органични 

разтворители в определени дейности и инсталации (6); 

2.7. Директива 1999/32/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно намаляването 

на съдържанието на сяра в определени течни горива (7); 

2.8. Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 

декември 2000 г. относно изгарянето на отпадъците (8); 

2.9. Директива 2001/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 

октомври 2001 г. за ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, 

изпускани от големи горивни инсталации; 

2.10. Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 

октомври 2001 г. относно националните тавани за емисии на някои атмосферни 

замърсители; 

2.11. Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 

2004 г. относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се 

дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти 

за пребоядисване на превозните средства (9); 

2.12. Директива 2005/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 

2005 г. за изменение на Директива 1999/32/ЕО по отношение съдържанието на сяра в 

корабните горива (Ю); 

2.13. Директива 2005/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 

септември 2005 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно 
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мерките, които трябва да се предприемат срещу емисиите на газообразни и механични 

замърсители от дизелови двигатели, използвани в превозните средства, и емисиите на 

газообразни замърсители от бензинови двигатели, зареждани с гориво от природен газ 

или втечнен нефтен газ, използвани в превозните средства (11); 

2.14. Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 

2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване 

на енергийни услуги (12). 

3. Информация за всички мерки за намаляване на замърсяването на 

атмосферния въздух, обсъждани на съответното местно, регионално или национално 

ниво за изпълнение с оглед подобряване на КАВ, включително: 

3.1. ограничаване на емисиите от неподвижни източници чрез снабдяването на 

горивни източници с термична мощност от 0,5 до 50 MW (включително на биомаса) с 

оборудване за намаляване на емисиите на вредни вещества или чрез тяхната подмяна; 

3.2. ограничаване на емисиите от превозни средства чрез последващо 

монтиране на оборудване за намаляване на емисиите; следва да се обмисли 

въвеждането на икономически стимули за ускоряване на привеждането в съответствие; 

3.3. възлагане на обществени поръчки от публичния сектор съгласно наръчника 

за обществените поръчки в областта на опазването на околната среда, за 

пътнотранспортни средства, горива и горивни инсталации за ограничаване на емисиите, 

включително закупуване на: нови превозни средства, вкл. превозни средства с ниски 

нива на емисии; транспортни услуги, използващи по-малко замърсяващи превозни 

средства; горивни инсталации с ниски нива на емисии; нискоемисионни горива, 

предназначени за неподвижни и подвижни източници; 

3.4. мерки за ограничаване на емисиите от подвижни източници чрез 

организация и регулиране на движението на превозните средства (включително такси 

за избягване на задръстванията, диференцирани такси за паркиране или други 

икономически стимули; установяване на зони е ниски нива на емисии); 

3.5. мерки за насърчаване преминаването към по-малко замърсяващи превозни 

средства; 

3.6. гарантиране употребата на нискоемисионни горива в неподвижните и 

подвижните източници; 

3.7. мерки за ограничаване замърсяването на атмосферния въздух чрез 

издаването на разрешителни съгласно Директива 2008/1 /ЕО, чрез програмата за 

прилагане на Директива 2001/80/ЕО и чрез използване на икономически инструменти, 

като данъци, такси или търговия с квоти за емисии; 

3.8. при необходимост мерки за опазване здравето на децата или на други 

чувствителни групи от населението. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Инструкция за осигуряване на информация и публичност. 

 


