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 П Р О Г Р А М А 

за обучение на тема: 

„ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА – ПОЛИТИКИ, ЗАКОНОДАТЕЛНИ 

ИЗИСКВАНИЯ, ПРИЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ЛИЦА“ 

 

09:45 – 10:00 Регистрация на участниците и настаняване в залата. 

10:00 – 10:15 Откриване. Представяне на лекторите и участниците. 

10:15 – 11:15 

Основни понятия при опазване чистотата на въздуха. Действащо и актуално 

законодателство. Ангажирани страни с процеса по постигане на нормите в АВ. 

Специфични нормативни изисквания при постигане на норми в атмосферния 
въздух. 

11:15 – 11:30 Кафе-пауза 

11:30 – 12:45 

Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 

2018-2024 г. (НППКАВ). Въведение, анализ на КАВ, източници на емисии, 
мерки и график за изпълнение. Прилагане на мерките по НППКАВ на 

национално ниво. Индикативни разходи по изпълнение на мерките в НППКАВ. 
Отговорности и показатели за изпълнението ѝ. 

12:45 – 13:30 Обедна почивка 

13:30 – 14:45 

Специфични нормативни изисквания за: 1. Обекти и дейности с неподвижни 

източници на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух. 
Норми за допустими емисии от горивни инсталации. 2. Ограничаване емисиите 

на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на органични 
разтворители. 3. Веществата, които нарушават озоновия слой и 

флуорсъдържащите парникови газове. 

14:45 – 15:00 Кафе-пауза 

15:00 – 16:30 
Общински програми за подобряване на КАВ. Прилагане на мерките по НППКАВ 
и общинските Програми за КАВ на местно ниво. Предизвикателства и 

международен опит в областта. 

16:30 – 17:00 
Дискусия по поставени от участниците въпроси, възникнали по време на 
обучението или на професионалната им практика. Закриване на обучението. 

*Забележка: организаторите си запазват правото да правят промени по предварително обявената програма, 

според специфичните нужди на участниците в обучението, както и при промени в законодателната уредба. 

Обявените лектори могат да бъдат замествани един от друг, както и от други лица. 


