ОТЧЕТ
за 2018 година
за изпълнение на мерките, залегнали в Плана за действие към Общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на
установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на община Гълъбово с период на действие 2014-2018 г.
VIII. Мерки и проекти за подобряване на КАВ по отношение съдържание на ФПЧ10, които следва да се приложат.
1. Краткосрочни мерки за подобряване на КАВ:
код на мярката
мярка/дейност

Gl_R_Tr . Намаляване емисиите на ФПЧ10 от транспорта
Увеличаване честотата на мокро миене и
Gl_Sh_Tr_t_1
метене на основните транспортни артерии
до 2 пъти седмично (без зимния период).

срок за
изпълнение

индикатор за контрол

2014 г. - 2018 г.

През зимните месеци метенето се
извършва
два
пъти
седмично.
Периодично работниците към отдел
„БКС и опазване на околната среда“
извършват почистване на пътните
артерии от натрупания прах и
поддържането им в добро състояние.
През 2018 г. са извършвани текущи
ремонтни дейности по рехабилитация на
пътната мрежа в община Гълъбово:
Извършиха се дейности по реализация
на
обект
„Реконструкция
и
рехабилитация на ул. „Ангел Стефанов“,
част от бул. „Цар Симеон велики“ и част
от ул. „Ал. Стамболийски“ в гр.
Гълъбово.
През 2018 година е извършван
ежедневен контрол от служители на
„ПК” върху тежкотоварните автомобили,
превозващи
насипни
товари
на
територията на Община Гълъбово.
Всички
тежкотоварни
превозни
средства, които са преминавали през

Gl_Sh_Тr_t_2

Изграждане/реконструкция/рехабилитация
на уличната мрежа.

2014 г. - 2018 г.

Gl_Sh_Тr_а_1

Осъществяване на проверки за спазването
на забраната за преминаване на
тежкотоварни МПС през град Гълъбово и
засилване на контрола върху камионите,
превозващи
насипни
товари
на
територията на общината за недопускане
на препълване и за използване на

постоянен

ефект
Намаляване
годишните емисии
ФПЧ10.

на
на

Снижаване
съдържанието на пътен
нанос върху пътните
платна от транспортната
мрежа
води
до
намаляване
броя
на
превишенията на СДН на
ФПЧ10.
Редуциране
на
транспортното
замърсяване води до
намаляване
броя
на
превишенията на СДН на
ФПЧ10.
1

покривала.

територията на община Гълъбово и са
спирани за проверка, са използвали
покривала за превозваните от тях
товари;

Gl_R_Dh . Намаляване емисиите на ФПЧ10 от комунално-битовото отопление
Търсене на възможности за смяна на 2014 г. - 2018 г. Към момента не е налице алтернативен
Gl_Sh_Dh_a_1
горивната база в училищата и общинските
вариант.
сгради от населените места извън град
Гълъбово.
Разработване
и
осъществяване
на 2014 г. - 2018 г. Изпълнени са проекти за саниране на
Gl_Sh_Dh_i_1
консултативни
и
информационни
многофамилни сгради в град Гълъбово.
механизми
за
популяризиране
на
енергийно ефективни мерки в жилищния
сектор и др.
2. Мерки и проекти със средно срочна и дългосрочна перспектива:
код на мярката
мярка/дейност
срок за
индикатор за контрол
изпълнение
Gl_Lt_Tr - Намаляване на емитираните ФПЧ10 в атмосферния въздух транспорта и ограничаване на вторичния унос
Системно машинно миене на основната Постоянна без Миенето на основните пътни мрежи в
Gl_Lt_Tr_t_1
пътна мрежа на града.
зимния период града се извършва периодично.

Gl_Lt_Tr_t_2

Периодично ръчно измиване на зони или
части от улици, по които с натрупал
значителен пътен нанос

Постоянна без
зимния период

Gl_Lt_Tr_t_3

Подобряване
на
експлоатационното
състояние и нивото на изграденост на
общинската пътна мрежа.

постоянен

Снижаване
на
максималните 24-часови
концентрации на ФПЧ10
Снижаване
на
максималните 24-часови
концентрации на ФПЧ10

ефект

Поддържане на ниско
съдържание на пътен
нанос върху пътните
платна
води
до
намаляване
броя
на
превишенията на СДН на
ФПЧ10.
През 2018 г. са извършвани периодични Снижаване
измивания на райони и части от улици с съдържанието на пътен
натрупан значителен пътен нанос.
нанос върху пътните
платна от транспортната
мрежа
води
до
намаляване
броя
на
превишенията на СДН на
ФПЧ10.
Осъществени са частични ремонти през Намаляване на дела на
2018 г. на общинската пътна мрежа.
транспорта
в
средноденонощните
концентрации на ФПЧ10.
2

Осъществяване
на
контрол
за
възстановяване на улици и тротоари при
ремонт/изграждане на елементи 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
запрашване
Осъществяване на проверки за спазването
на мерки за недопускане на замърсяване
от строежите, вкл. по спазването на
маршрутите
за
транспортиране на
отпадъците от строителните обекти.
Стриктен
контрол
за
неправилно
паркиране, особено в зелените площи.

ежемесечно

Gl_Lt_Tr_t_5

Благоустройство и озеленяване на
крайпътните
и
междублоковите
пространства,
изграждане
на
озеленителни пояси, с цел защита от прах
и газове.

2015-2018

Gl_Sh_Tr_t_6

Оптимизиране на зимното
снегопочистване - опесъчаване чрез
замяна на пясъка /лугата/ със
специализирани препарати за третиране
на снежната покривка
Ограничаване
преминаването
на

постоянен

Gl_Lt_Tr_a_1

Gl_Lt_Tr_a_2

Gl_Lt_Tr_t_4

Gl _Lt_Тr_t_1

Контролът се осъществява от общински
служители от общинска администрация.
Поддържането на улиците и тротоарите
се извършва от служители на отдел
„БКС и ООС“.

Осигуряване
на
средногодишни
концентрации на ФПЧ10 в
рамките
на
средногодишната норма.

постоянна

Отпадъците
от
строежите
се Снижаване
на
транспортират по определен от кмета на максималните 24-часови
общината маршрут и съоръжение за концентрации на ФПЧ10
обезвреждане на отпадъците.

постоянен

В зелените зони се допускат автомобили
само във връзка с извършване на
наложащи дейности след издаване на
разрешение от кмета на общината.
Извършва се постояноно поддържане на
зелените площи, както и периодично
залесяване
на
крайпътни
и
междублокови пространства.
През 2018 г. e извършено залесяване в
следните райони на град Гълъбово:
- в района на спирка „Тополите“ и в
района на спирка „Роза“ са засадени 360
броя дървета, от които 80 броя
широколистни дървета от вида акация и
280 броя иглолистни дървета от вида
смърч и бор;

2018

Снижаване
на
максималните 24-часови
концентрации на ФПЧ10
Снижаване
на
максималните 24-часови
концентрации на ФПЧ10

През зимните месеци при зимното Снижаване
на
снегопочистване
се
извършва максималните 24-часови
опесъчаване на общинската пътна концентрации на ФПЧ10
мрежа.
Изградени са околовръстни маршрути за

Намаляване

броя
3

на

тежкотоварни автомобили през град
преминаване
на
тежкотоварни превишенията на СДН на
Гълъбово,
чрез
изграждане
на
автомобили.
ФПЧ10
необходимата инфраструктура.
Gl _Lt_Dh - Намаляване на емитираните ФПЧ10 в атмосферния въздух от битовия сектор
Поддържане на система за ежегодна
постоянен
Събиране на информация от складовете Намаляване броя на
Gl _Lt_Dh_a_1
актуализация
на
изразходваните
за продажба.
превишаванията на СД
количества горива за битово отопление.
НОЧЗ от 50 µg/m3 през
отоплителния сезон.
Реализиране на проекти за внедряване на
2018 г.
Към момента не е налице подобна Понижаване
на
Gl _Lt_Dh_t_1
енергоспестяващи мерки в жилищните
възможност.
средногодишните
сгради,
включително
подмяна
на
концентрации на ФПЧ10
стационарни
индивидуални
и
до нива 10-15µg/m3
многофамилни
домакински
горивни
устройства на твърдо гориво за с.
Обручище, Главан и Мъдрец.
Изпълнение на проекти за саниране и
2018
Изпълнени са проекти за саниране на Понижаване
на
Gl _Lt_Dh_t_2
прилагане на енергийна ефективност в
многофамилни сгради в град Гълъбово.
средногодишните
жилищните и обществени сгради.
концентрации на ФПЧ10.
Провеждане
на
информационни
постоянен
Изпълнени са проекти за саниране на Снижаване
на
Gl _Lt_Dh_i_1
кампании за разясняване на населението
многофамилни сгради в град Гълъбово.
максималните 24-часови
правилата за енергийната ефективност,
концентрации на ФПЧ10
качеството на използваните горива и
влиянието им върху качеството на
атмосферния въздух.
Извършване
на
топлофикация
на
постоянен
Общинските обекти на територията на Снижаване
на
Gl _Lt_Dh_t_2
общински обекти и жилищни сгради.
град Гълъбово, училища и детски максималните 24-часови
градини
са
топлофицирани. концентрации на ФПЧ10
Непрекъснато се увеличава дела на
топлофицираните жилищни сгради.
Gl _Lt_Pr - Намаляване на емитираните ФПЧ10 в атмосферния въздух от промишлеността
Поддържане и редовно почистване и
постоянен
Намаляване
на
Gl _Lt_Pr_t_1
„Мини Марица -Изток“
овлажняване
на
повърхността
на
неорганизираните
ЕАД:
пътищата към депата, където материалът
На територията на рудник „Трояново- емисии на ФПЧ10
се транспортира с камиони.
3“, с. Медникарово се извършва редовно
почистване и оросяване на пътищата, с
цел предотвратяване запрашеността на
приземния слой на въздуха;
4

„Ей И Ес-3С Марица Изток 1“
ЕООД/„Ей И Ес Марица Изток 1“
ЕООД:
Извършва се редовно почистване и
овлажняване
на
пътищата
към
Съоръжението
за
депониране
на
отпадъци (СДО) и всички зони от
площадките на ТЕЦ и СДО, които са
потенциални
източници
на
неорганизирани емисии на прах.
Работният участък на депото се оросява
посредством стационарна оросителна
система и подвижна с водоноски.
Поддържа се оптимална стойност на
влажност (от 15 % до 25 %) на
транспортирания
отпадък
при
претоварните
станции
на
лентовите/тръбните транспортьори и на
работния участък.
„Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово:
Извършва се редовно оросяване на
пътищата към Депо за неопасни
производствени отпадъци, както и на
пътищата в границите на депото, при
транспортиране на отпадъците от
площадката за временно съхранение до
съответните клетки - за депониране.
Работният участък в клетките на депото
се оросява посредством стационарна
оросителна инсталация. В изпълнение
на условията от КР № 483/2014 г. се
поддържа оптимална стойност на
влажност на депонирания отпадък от 15
% до 25 %. Всички участъци от
площадката на ТЕЦ „Брикел“, които са
източници на неорганизирани емисии на
прах
се
почистват
и
измиват
5

периодично.
В изпълнение на проект за етапното
закриване и техническа рекултивация на
съществуващ сгуроотвал и изграждането
на Депо за неопасни производствени
отпадъци (ДНПО), отговарящо на
изискванията на Наредба № 6/27.08.2013
г. за условията и изискванията за
изграждане и експлоатация на депа и на
други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на
отпадъци, дружеството изгражда върху
територията
на
съществуващия
сгуроотвал
на
„Брикел”
ЕАД,
гр.Гълъбово, върху площ 940 дка, депо
за неопасни производствени отпадъци,
като този проект позволява да не се
заемат нови земеделски земи и да не
бъдат нарушавани нови територии.
Завършена е цялостната рекултивация
на частта от сгуроотвала, върху която е
разположена трисекционната площадка
за
предварително
съхранение
на
отпадъците. Закриването на секцията от
съществуващия сгуроотвал е извършено
чрез запечатване с горен изолиращ екран
на съществуващия намив от пепелина.
Реализирани са всички мерки от долния
изолиращ екран както и необходимата
дренажна система от тръбопроводи и
дренаж за отвеждането на водата към
водоотливните шахти.
През 2018 г. е издадено Разрешение за
ползване изх. № СТ-05-930/27.07.2018г.
от Дирекция за национален строителен
контрол за поетапното закриване и
техническа
рекултивация
на
6

Gl _Lt_Pr_t_3

Изграждане на лесозащитни пояси около
промишлените зони.

2018

съществуващия
сгуроотвал
и
изграждането на депо за неопасни
производствени отпадъци – клетка 1 и
клетка 2 на ДНПО.
Повърхността на югозападният участък
от площадката на ДНПО, в който не са
започнали дейностите по изграждането
на следващите клетки е покрита със
слой баластра на площ около 220 дка, а
южната част от бъдещите клетка 3 и
клетка 4 на ДНПО е тампонирана с
глина от рудник Трояново 1 на площ
около 210 дка.
Заздравяване на технологичните пътища
с трошено – каменна настилка.
„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД:
На територията на електроцентралата се
прилагат
необходимите мерки за
минимизиране на неорганизираните
емисии – уплътняване на въглищните
фигури,
експлоатация
на
обезпрашителни системи на пресипни
възли,
периодично
измиване
на
площадки, пътища и др.
„Мини Марица -Изток“
ЕАД:
Дружеството изпълнява определена
политика, в която е залегнала целта за
непрекъснато
намаляване
и
предотвратяване
неблагоприятното
въздействие върху околната среда.
Следвайки тази политика през 2019 г.
Дружеството е планирало да извърши
около 450 дка Техническа рекултивация
за Земеделско ползване на Вътрешно
насипище в рудник „Трояново-3“, с.
Медникарово.

Намаляване
на
неорганизираните
емисии на ФПЧ10
Намаляване
и
поддържане броя на
превишенията на СДН
под 35 за едногодишен
период.

7

„Ей И Ес-3С Марица Изток 1“
ЕООД/„Ей И Ес Марица Изток 1“
ЕООД:
Изграден e и се поддържа лесозащитeн
пояс по цялата граница на депото. За
предотвратяване на възможността от
възникване на неорганизирани емисии
от прах се извършва биологична
рекултивация след всеки етап на
закриване;
„Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово:
След извършеното през 2017 година
засаждане на устойчиви дървесни
видове – Миризлива върба (Elaeagnus
angustifolia) и Тамарикс (Tamarix), през
2018 г. продължават дейностите по
подготовка
на
нови площи
за
залесяване.
„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД:
През месец април 2018 година е
извършено засаждане на 107 бр.
дръвчета и храсти на територията на
ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“,
които допринасят за наляване на
неорганизираните емисии.
Gl _Lt_Pr_а_1

Ограничаване
на
емисиите
от
производствените предприятия, чрез
съдействие в рамките на компетенциите
на общинската администрация.

постоянен

„Мини Марица -Изток“
ЕАД:
Стриктно спазване условията на КР №
403-НО/2010 г. за смесено депониране
на
производствени
отпадъци
от
дейността на ТЕЦ „КонтурГлобал
Марица Изток 3“ и откривка от
дейността на рудника „Трояново-3“.
„Ей И Ес-3С Марица Изток 1“
ЕООД/„Ей И Ес Марица Изток 1“
ЕООД:

Намаляване
на
неорганизираните
емисии на ФПЧ10
Намаляване
и
поддържане броя на
превишенията на СДН
под 35 за едногодишен
период.

8

За осигуряване на надеждна и ефективна
работа на пречиствателните съоръжения
се прилагат инструкции за тяхната
експлоатация
и
поддръжка
в
съответствие с условията на КР 27/2005
г. Извършва се периодичен мониторинг
на
оптималните
технологични
параметри.
През
2018
не
са
констатирани
несъответствия
на
стойностите
на
контролираните
параметри
на
пречиствателните
съоръжения, водещи до превишаване на
НДЕ.
Извършват се собствени непрекъснати и
периодични измервания на емисиите на
вредни вещества, изпускани от всички
изпускащи устройства.
Анализът на резултатите от собствените
непрекъснати измервания на Блок 1 и
Блок 2 през 2018 година показва
съответствие на всички средномесечни и
средночасови
стойности
на
контролираните параметри с нормите по
КР 27/2005 г.
Собствените периодични измервания на
емисиите от източници 4А, 4Б, 4В, 4Г, 5,
8А, 8Б и 8В през 2018 година показват
съответствие с нормите за допустими
емисии по КР № 27/2005.
Извършват се ежедневни проверки за
наличие на неорганизирани емисии на
площадките ТЕЦ и СДО, установяват се
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причините и се предприемат мерки за
ограничаването им. Проверява се
изправността на оросителните системи;
на обезпрашителните системи и на
ръкавните филтри; състоянието на
предпазните капаци на покритите
транспортни ленти; изправността на
средства за пожарогасене.
„Брикел“ ЕАД, гр. Гълъбово:
„Брикел”
ЕАД
е
оператор
на
Комплексно разрешително № 40Н1/2011 г., актуализирано с Решение №
40-Н1-И0-А1/2013 год. за експлоатация
на: горивна инсталация за производство
на топлинна енергия с номинална
топлинна мощност 510 MWt и
инсталация за производство на водород.
На територията на ТЕЦ към „Брикел”
ЕАД е инсталиранa термична мощност
от 1020 MWth (6 бр. парогенератори
БКЗ-210-140 ФВ 1÷6 с номинална
термична мощност по 170 MWth всеки,
от които три в експлоатация и три в
резерв).
Към
момента
съгласно
действащото комплексно разрешително
дружеството експлоатира ЕК №1, ЕК
№2, ЕК №3, ЕК№ 4/резерв/, ЕК№
5/резерв/, ЕК№ 6/резерв/ с разрешена
обща топлинна мощност 510MWth.
През 2018 година се изпълняват
дейности, свързани с намаляване на
емитираните ФПЧ10 в атмосферния
въздух от дружеството:
Основен ремонт на КА 3 и прилежащите
му ЕФ, с цел подобряване на тяхната
ефективност и намаляване на емисии от
ФПЧ.
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Изпълнение на заложените в КР № 40Н1/2011 г и КР № 483- Н0/2014 г.
условия, отнасящи се в частност до
мониторинга и спазването на НДЕ от
точкови
източници,
както
и
предотвратяване и ограничаване на
неорганизираните емисии.
„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД:
ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“ е
с проектна мощност от 2420 MW
(топлинни),
състояща
се
от
4
генериращи блока - всеки от по 605 MW
(топлинни).
В електроцентралата са инсталирани и
два парни дизелови котела, с топлинна
мощност от 12 MW всеки, които се
използват в случаите на пълно спиране
на енергоблоковете за подпомагане
разпалване на мазутните горелки и
включване на енергоблоковете отново в
работа.
През февруари 2009 г. в ТЕЦ „Контур
Глобал Марица Изток 3” приключи
мащабна инвестиционна програма за
рехабилитация
и
модернизация.
Основните цели на проекта бяха да се
повиши ефективността и мощността на
централата,
да
се
удължи
експлоатационния й живот, както и
привеждане
на
дейността
й
в
съответствие с европейските стандарти
за опазване на околната среда.
Постигнато
е
удължаване
на
експлоатационния срок на централата с
над 15 години и повишаване на
мощността на всеки енергоблок със 17
MW (електрически) и постигане на
11

брутна
мощност
от
227
MW
(електрически) за всеки. По този начин
общата електрическа мощност на
електроцентралата е 908 MW. Изградени
са сeроочистващи инсталации (СОИ),
рехабилитирани са съществуващите
електрофилтри. Намалени са емисиите
на азотни оксиди в съответствие с
емисионната норма – 500 mg/Nm3.
Инсталирана е система за собствени
непрекъснати измервания (СНИ) на
емисиите на вредни вещества изпускани
в атмосферата посредством Комин 2
(СОИ 1) и Комин 3 (СОИ 2). Основните
замърсители изпускани във въздуха от
инсталацията са серен диоксид, азотни
оксиди, прах, въглероден диоксид,
въглероден оксид. Те се отделят в
резултат на изгарянето на лигнитни
въглища в котлите. Като гориво за
разпалване
и
погасяване
на
енергоблоковете се използва котелно
гориво със съдържание на сяра под 1 %.
Съгласно изискванията на Глава 6 от
Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и
начина за измерване на емисиите на
вредни
вещества,
изпускани
в
атмосферния въздух от обекти с
неподвижни източници и Инструкция №
1 от 03.07.2003 г. за изискванията към
процедурите за регистриране, обработка,
съхранение, представяне и оценка на
резултатите
от
собствените
непрекъснати измервания на емисиите
на вредни вещества, изпускани в
атмосферния въздух от обекти с
неподвижни източници се извършват
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собствени непрекъснати измервания на
емисиите вредни вещества изпускани от
СОИ 1 и СОИ 2. Резултатите от
собствените непрекъснати измервания за
2018 година на Комин 2 (СОИ 1),
мониториращи изпусканите емисии от
Блок 1 и Блок 2 и Комин 3 (СОИ 2) от
Блок 3 и Блок 4 показват пълно
съответствие с нормите по Комплексно
разрешително № 52/2005 .
За работата на двата парни дизелови
котела се използва дизелово гориво с
ниско съдържание на сяра. Проведените
през 2018 година собствени периодични
измервания
по
показатели
серен
диоксид, азотни оксиди, въглероден
оксид и общ прах показват съответствие
с нормите.
За очистване на димните газове от прах
са инсталирани 4 броя двусекционни
сухи електрофилтри (ЕФ), по един за
всеки блок.
Внедреният мокър варовиков метод за
очистване на димните газове от серен
диоксид
гарантира
допълнително
намаляване на изпусканите емисии в
атмосферата.
През 2018 година електрофилтрите на
работещите
енергоблокове
се
експлоатират в пълно съответствие с
нормативните изисквания. Резултатите
от собствените непрекъснати измервания
на Комин 2 (СОИ 1) мониториращи
изпусканите емисии от Блок 1 и Блок 2 и
Комин 3 (СОИ 2) от Блок 3 и Блок 4
показват значително по-ниски стойности
от новата по-строга норма по показател
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общ прах – 20 mg/Nm3, която е в сила от
01.01.2016 година.
За минимизиране на неорганизираните
емисии от Сгуроотвал „Искрица“ е
изградена и се експлоатира оросителна
инсталация. Оросителната инсталация се
състои от басейн за вода, помпена
станция, тръбопроводи, оросители и ел.
и КИП системи. Оросителите са
разположени по периметъра на всяка от
работещите подсекции, като има
възможност и за мобилното им
разпределение.
Управлението
се
извършва от операторска станция, като
софтуерът позволява и автоматично
включване при зададена програма. Като
източник на вода за инсталацията се
използва
вода
от
цикъла
на
сгуропепелоизвоза.
През
2018
година
предвидените
дейности
за
ограничаване
на
неорганизираните емисии на прах на
Сгуроотвал „Искрица” се изпълняват.
Експлоатира
се
оросителната
инсталация за секциите, които се
изгребват и осушават, чрез която се
осигурява определена влажност на
повърхностния пласт и водна завеса при
неблагоприятни
метеорологични
условия. Поддържа се водно огледало в
работещите секции.
Мерки с общ характер, заложени в настоящия план за действие
Актуализация на Общинската програма
Gl_Lt_a_1
за намаляване на нивата на замърсители в
атмосферния въздух и достигане на
установените норми за вредни вещества

2018г.

Изготвена е
Актуализация на програмата за
управление на качеството на
атмосферния въздух в Община
Гълъбово, разработена за замърсителите:

Актуализирането
на
програмата
дава
възможност да се оцени
конкретния ефект от
прилаганите до момента
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фини прахови частици (ФПЧ10 ) и серен
диоксид (SO2), със срок на действие

2019 – 2023 г.
Gl _Lt_a_1

Ежегоден доклад за изпълнение на
Програмата за намаляване на нивата на
замърсителите в атмосферния въздух и
достигане на установените норми за
вредни вещества.

постоянен

Ежегодно се изготвя отчет за изпълнение
на Програмата за намаляване на нивата
на замърсителите в атмосферния въздух
и достигане на установените норми за
вредни вещества.

мерки
и
да
се
предприемат
при
необходимост
своевременни дейности
за коригиране.
Ежегодното отчитане е
част
от
ефективния
контрол по изпълнението
на програмата. Чрез
годишните отчети има
възможност се проследи
и оцени ефективността
на конкретните мерки в
зависимост от целостта и
периода на изпълнението
им.

НИКОЛАЙ ТОНЕВ
Кмет на Община Гълъбово

Изготвил: Светла Йовчева, старши експерт „Екология и ЕК“
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