
 

 

Конференция „Качество на атмосферния въздух“ 

„Как градовете да се справят със замърсяването на атмосферния 

въздух?“ 

7 април 2022 г. от 10:00 ч.  

- Място : Зала „Славейков“, Френски институт, пл. Славейков № 3, София, България 

- Формат: Конференция с присъствено участие 

- Онлайн излъчване : осигурен стримийнг  

- Целева група: общини, НПО и училища 

- Линк за предварителна регистрация за присъствено участие: натиснете ТУК 

- Цели:   

o Осъзнаване на предстоящите предизвикателства: На конференцията ще бъде 

направен преглед на ситуацията със замърсяването на атмосферния въздух в България, 

включително спазването на правилата на ЕС и въздействието върху общественото здраве и 

околната среда.  

O Предоставяне на актуална информация на заинтересованите страни: 

Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ) ще представи обобщени данни 

и анализ на нуждите на българските общини и реализираните от тях дейности за справяне 

със замърсяването на въздуха.  

o Предлагане на решения: Конференцията ще даде препоръки на общините (както 

и на публичните власти и гражданите) как могат да се справят със замърсяването на въздуха 

и ще спомогне за повишаване на осведомеността по този въпрос. Експерти по околната среда 

и НПО ще представят примери за добри практики, които могат да бъдат приложени на местно 

ниво.  

o Насърчаване на по-тясно международно сътрудничество: Конференцията ще 

насърчи обмена и връзката между ключови заинтересовани страни, с богат опит в борбата 

със замърсяването на въздуха, от Франция, България и други европейски държави. 

 

o Модератор: г-жа Десислава Стойкова, юрисконсулт, Национално сдружение на общините 

в  Република България 

o Целева група :  

1. Всички български общини, особено тези, които са най-засегнати от замърсяването 

на въздуха 

2. Френски и европейски градове, засегнати от замърсяването на въздуха 

3. Експерти, ангажирани по темата за качеството на въздуха в България: здравни 

специалисти, експерти по околна среда, неправителствени организации, предприятия 

4. Учители и училища, които искат да повишат осведомеността за замърсяването на 

въздуха в България 

5. Публични институции (в България и Европа), които са отговорни за борбата със 

замърсяването на въздуха 

6. Широката общественост в България 

 

o Език: Български / френски (осигурен симултанен превод) 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbFsNKRQ7Bwi2uLJLUtaxSqWsF4ElHkXKf-H6kNgEtTuDl0g/viewform


 

 

ПРОГРАМА:   

 

09.30 – 10.00: Регистрация на участниците и кафе за „добре дошли“ 

 

Встъпителни речи 

10.00-10.05 ч. - Н.П. г-жа Флоранс Робин, посланик на Франция в България  

10.05-10.10 ч. – г-н Николай Сиджимов, зам.-министър на околната среда и водите  

10.10-10.15 ч. – г-жа Десислава Стойкова, представител на Националното сдружение на общините 

в Р България 

 

 Панел 1: Бъдещите предизвикателства (50 мин.) 

10.15 – 10.30 ч. 

Здравните аспекти на замърсяването на въздуха, включително проучване на местно ниво на 

ефектите от замърсяването на въздуха върху използването на здравни услуги в София 

Д-р Александър Симидчиев, пулмолог, основател и ръководител на "Air 4 Health“ 

  

10.30 – 10.45 ч. 

Предизвикателствата пред Националната политика за качеството на атмосферния въздух.  

Иван Ангелов, директор на дирекция "Опазване чистотата на въздуха", Министерство на 

околната среда и водите  

 

10.45 – 11.00 ч. 

Възможности за финансиране на общинските политики за качеството на атмосферния въздух в 

периода 2021-2027г.  

Магдалена Димитрова, държавен експерт, Главна Дирекция "Оперативна програма Околна 

среда", Министерство на околната среда и водите  

 

11.00 – 11.15 ч. 

Задименият път към чист въздух в България 

Ивайло Хлебаров, ръководител на екип „Чист въздух“ в екологично сдружение "За Земята"  

 

11.15 – 11.30 ч. 

Нуждите на българските градове за справяне със замърсяването на въздуха: резултати от 

последното проучване на АСЕКОБ 

Ася Добруджалиева, председател на УС на Асоциацията на еколозите от общините в 

България (АСЕКОБ) 

 

11.30 – 12.00 ч. 



 

 

Дискусия 

 Панел 2: Примери за практики за подобряване на качеството на 

атмосферния въздух (1ч.)  

12.00 – 12.15 ч. 

Примери от България: опитът на Столична община и напредъка по проектите по ОП „Околна 

среда“ и програма LIFE (за потвърждение) 

 

12.15 – 12.30 ч. 

Френската политика за намаляване на емисиите на прахови частици от съоръженията за изгаряне 

на дърва 

Надин Алман, зам.-директор на CITEPA (Френската агенция за анализ на качеството на 

атмосферния въздух) (онлайн връзка) 

12.30 – 12.45 ч. 

Оценка на полската правителствена програма за борба със замърсяването на въздуха 

Алдо Варгас Тетмайер, координатор на Националния орган по програма URBACT (онлайн 

връзка) 

12.45 – 13.00 ч.  

Презентация на Джуниър Ачийвмънт България: "Решаване на екологични проблеми от ранна 

възраст - повишаване на осведомеността и промяна на мисленето чрез образование"  

Евгения Несторова, оперативен асистент  

(образователни инициативи във въгледобивни региони в преход и ученици предприемачи, за по-

добро качеството на въздуха) 

 

13.00 -13.15 ч. 

Дискусия 

 

  13.15-13.25 ч. 

Обобщение и закриване на конференцията  

 

 

 


