В резултат на общественото обсъждане на Проект на Задание за разработване/актуализация на
„Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на
Столична община за периода 2021 - 2026 година" са получени следните предложения:
№

Предложения

Коментари

от: Грийнпийс България, ЕС За Земята, Сдружение Въздух за Здраве, Сдружение Горичка, Съюз на
урбанистите в България, Фондация ЕкоОбщност, WWF Дунавско – Карпатска програма България
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Предложението се приема.
Предложение 1:
В част 1 “Основание” преди Закона за чистота на
атмосферния въздух, като приложима нормативна база
следва да се посочи Директива 2008/50/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г.
относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист
въздух за Европа. Тя задава нормативната рамка и при
несъответствие на националното законодателство,
каквото е цитирано в предложение 3 по-долу, има
директен ефект и е задължителна за компетентните
институции като СО. В тази връзка Решение на
Европейския съд от 5 април 2017 година по Дело C488/15 също има задължителен характер и следва да
бъде включено в списъка с нормативни изисквания.
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Предложението се приема
Предложение 2:
Цел 3.1 да се преформулира по следния начин: 3.1.
Намаляване на емисиите и достигане на установените
норми за КАВ по отношение на фини прахови частици
ФПЧ2,5, ФПЧ10, азотни диоксиди (NO2), озон (O3) и
въглероден оксид (CO) и бензо(а) пирен (използван като
маркер за канцерогенния риск от полиароматни
циклични въглеводороди), като за фини прахови
частици ФПЧ10 нормите следва да се постигнат във
възможно най-кратък срок.
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Предложението се приема.
Предложение 3:
В част 4 "Обхват на разработката" т. 4.10 да се допълни
както следва: „Анализ на КАВ и формулиране на мерки
и/или проекти за намаляване на емисиите и достигане на
определените норми по отношение на всички
замърсители
в
краткосрочна,
средносрочна
и
дългосрочна перспектива, така че периодът на
превишаване да бъде възможно най-кратък.“

4

Предложение 4:
В обхвата на разработката да се включи количествен и
качествен анализ на ефекта от изпълнението на мерките
по настоящата ПКАВ 2017-2020. В допълнение
консултантът следва да анализира и оцени ефекта от
приетия в началото на 2018 г. "Механизъм с оперативни
мерки за обособяване на зони с ниски емисии на вредни
вещества чрез ограничаване на движението на МПС на
територията на Столична община, в случай на прогноза
за висока степен на замърсяване на атмосферния
въздух."

Периода на действащата
Програма КАВ е 2015-2020г.
След изтичане на периода ще
бъде възложен анализ на
ефекта от изпълнението на
мерките, включени в ПКАВ.
Доколкото те са в синхрон,
независимо от горното на
консултанта ще бъде вменено
цитираното предложение.
Предложението се приема.
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Предложението се приема.
Предложение 5:
Да се размени последователността на стъпки 5.3
(приоритизиране на мерки) и 5.4 (сценарии за КАВ).
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Предложението се приема.
Предложение 6:
По отношение на ФПЧ10 при моделирането да се заложи
постигане едновременно на двете норми за КАВ –
средноденонощна норма от 50 μg/m3 и нейното
превишаване не повече от 35 пъти в годината, при
спазване на средногодишната норма от 40 μg/m3;
третото условие е нормите да се постигнат във
възможно най-кратък срок.
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Предложение 7:
Точка 4.11 от обхвата на разработката да се допълни
както
следва:
„Дисперсионно
моделиране
на
разпространението на замърсяването и приноса на
отделните източници на емисии, извършено за базовата
година, включително изготвяне на анализ на
резултатите от моделирането и предоставяне в
електронен формат на всички входящи и изходящи
данни от моделирането. Моделирането да бъде
извършено с подходящ съвременен софтуер, който да
отчита релефа, метеорологията, комплексния терен,
различните по вид източници на замърсяване и всички
други важни фактори, специфични за Столична община,
които са от значение за получаване на максимално
точни резултати от моделирането.“

8.

Предложението се приема.
Предложение 8:
Да се включи изрично ФПЧ2,5 в следните точки
отнасящи се за моделиране на прогнозни въздействия:
4.12. Изготвяне на прогнозно моделиране на
въздействието на мерките върху нивата на
замърсителите (ФПЧ10, NOx и други замърсители) за
съответната целева 2026 година на програмата, въз
основа на разработения сценарий за постигане на
нормите;
4.13. прогнозно моделиране на въздействието на
мерките върху нивата на замърсителите (ФПЧ10, NOx и
други замърсители) за 2024 година, при програми с план
за действие по- голям или равен на пет години;
4.14. прогнозно моделиране на въздействието на
мерките върху нивата на замърсителите (ФПЧ10, NOx и
други замърсители) за 2022 година;

9.

Предложението се приема.
Предложение 9:
В заданието да се включи анализ и моделиране на мярка
зони с ниски емисии по отношение на ФПЧ2,5 и ФПЧ10,
и NOx от транспорта, като се включат и емисиите на
ФПЧ от битовото отопление.

Точка 4.11 е разписана
съгласно Насоките за
кандидатстване по ОПОС
2014-2020г, за осигуряване на
устойчивост и качество,
включително по отношение на
модела и приложимите
фактори.

10. Предложение 10:
Към т.4.5 от Заданието ще
Предлагаме още през 2018 г. да се започнат детайлни и бъде добавено „по сектори“.
качествени инвентаризации на емисиите по сектори Доколкото изходните данни са

според източниците на замърсяване, които да се
попълват периодично, а не да се изготвят на парче
веднъж на 5 години. Тези нвентаризации следва да са
публично достъпни в електронен формат, позволяващ
машинна обработка.

11. Предложение 11:
Предлагаме във връзка с процеса по изготвянето на
ПКАВ 2021-2026 да бъдат заложени дейности, с
участието на по-широк кръг научно-изследователски
звена и специалисти от България и външни консултанти
чрез програма от трансдисциплинарни приложни
изследвания през 2019-2020 г.
12. Предложение 12:
Предлагаме залагането на по-тясна връзка между ПКАВ
2021-2026 и други документи на СО, както и
проучването на приложимостта на мерките.

13. Предложение 13:
Смятаме, че създаденият Програмен съвет за оценка и
управление на КАВ към СО трябва да започне да
функционира редовно още от 2018 година, но с
разширен състав. Съветът трябва да дава възможност за
обществеността и външни експерти да вземат
отношение относно КАВ в СО и мерките за намаляване
на емисиите, както и да публикува информация за
работата си, дискусиите и изготвените препоръки.

собственост на организации и
институции извън общината,
СО ще отправи запитване за
публичен достъп до данните,
които използва от трети
страни. В допълнение, СО ще
отправи запитване към
компетентните органи, относно
възможността за представяне
на информация на ежегодна
база за целите на
потенциалното периодично
попълване на ниво община.
Предложението принципно се
приема. Ще бъде организирана
среща за дискутиране
възможността за неговото
прилагане с лицата направили
предложението.
ПКАВ се предоставя на
компетентните структури на
СО за коментари и
предложения, с което се
осигурява взаимообразност с
други стратегически
документи.
По отношение на мерките, там
където е необходимо ще бъде
заложено проучване
приложимостта на мерките.
Сред мерките в ПКАВ 20152020 е предвидено
разширяване и актуализация
състава на действащия
Програмен съвет. Същият е
разширен и актуализиран, като
се включени поредица от
външни за СО институции и
организации. Столична община
провежда обществени
консултации, работни срещи,
обсъждания при изготвянето на
стратегически документи, в
които могат да участват
представители на
обществеността и външни
експерти. СО поема
ангажимент да публикува
информация от работата на
Програмния съвет.

14. Предложение 14:
Предложението се приема.
В текста на заданието да бъде включено изискване, че

консултантът, който разработва ПКАВ трябва да се
съобрази с плана за обществени консултации на СО
относно ПКАВ 2021-2026 като съдейства на СО в
отразяването на постъпилите по време на консултациите
предложения.

