СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска №33, Тел. 93 77 591,
Факс 98 70 855, e-mail: info@sofcouncil.bg

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ № ….
на Столичен общински съвет
от …………... 2020 година
ОТНОСНО: Изменение на Механизъм с оперативни мерки за обособяване на
зони с ниски емисии на вредни вещества чрез ограничаване на движението на
МПС на територията на СО в случай на прогноза за висока степен на
замърсяване на атмосферния въздух,приет с Решение №21 по Протокол №
46/25.01.2018 г. , допълнен с Решение № 855 по Протокол № 66 от 6.12.2018 г.
на СОС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл. 28а от Закона за чистотата на атмосферния
въздух

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1.

Променя наименованието от “Механизъм с оперативни мерки за
обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества чрез
ограничаване на движението на МПС на територията на СО в случай на
прогноза за висока степен на замърсяване на атмосферния въздух” на
“Механизъм с оперативни мерки за намаляване на замърсяването на
въздуха на територията на Столична община”;

2.

Променя и допълва заложените за изпълнение мерки, както следва:
2.1.

В Част I, точка 1 се изменя както следва:

………………………………………………………………………………………….
Докладът се издава в 2 (два) оригинални екземпляра на хартиен носител.

1

ПРЕДХОДЕН ТЕКСТ

1. При прогноза за СДН на ФПЧ10 до
50 µg/m3 - не се предприемат
допълнителни действия, тъй като
нормата е спазена.

2.2.

НОВ ТЕКСТ

1. При прогноза
до 50 µg/m3 и
µg/m3 - не
действия, тъй
спазена.

за СДН на ФПЧ10
на ФПЧ2.5 до 25
се предприемат
като нормата е

В Част I, точка 2 се изменя както следва:
ПРЕДХОДЕН ТЕКСТ

НОВ ТЕКСТ

2. При прогноза за превишение или
при реализиране на превишения на
СДН на ФПЧ10 от 51 до 150 µg/m3 на
поне две градски автоматични
измервателни станции за един ден:
а) СО предприема призив към
гражданите да не използват МПС, а
обществен транспорт
b) СО предприема призив към
гражданите, използващи твърдо
гориво за битово отопление, за
преминаване, при възможност, към
алтернативно отопление (когато е
приложимо)
c) СО предприема оросяване и
допълнително машинно метене и
миене , когато атмосферните условия
позволяват
d) Столичен инспекторат предприема
извънредни проверки за контрол на
промишлени, транспортни и битови
източници за замърсяване с прахови
частици
e) Столичен инспекторат и дирекция
“Общински
строителен
контрол”
предприемат
проверки
на
строителните обекти, генериращи
емисии

2. При прогноза за превишение или
при реализиране на превишения на
СДН на:
- ФПЧ10 от 51 до 75 µg/m3 на поне
две
градски
автоматични
измервателни станции за един ден
и/или
- ФПЧ2.5 26 до 37µg/m3 на поне
осем градски автоматични сензора
за един ден :
а) СО предприема призив към
гражданите да не използват
автомобили,
а
обществен
транспорт;
b) СО предприема призив към
гражданите, използващи твърдо
гориво за битово отопление, за
преминаване към алтернативно
отопление;
c)
Столичният
инспекторат
предприема извънредни проверки
за
контрол
на
промишлени,
транспортни и битови източници на
замърсяване с прахови частици.

2.3.

В Част I, точка 3 се изменя както следва:
ПРЕДХОДЕН ТЕКСТ

НОВ ТЕКСТ

………………………………………………………………………………………….
Докладът се издава в 2 (два) оригинални екземпляра на хартиен носител.

2

3. При прогноза за превишение или
при реализиране на превишения на
СДН на ФПЧ10 от 151 до 200 µg/m3
на поне две градски автоматични
измервателни станции за един ден:
а) СО предприема призив към
гражданите да не използват МПС, а
обществен транспорт
b) СО предприема призив към
гражданите, използващи твърдо
гориво за битово отопление, за
преминаване, при възможност, към
алтернативно отопление (когато е
приложимо)
c) СО предприема оросяване и
допълнително машинно метене и
миене , когато атмосферните условия
позволяват
d) Столичен инспекторат предприема
извънредни проверки за контрол на
промишлени, транспортни и битови
източници за замърсяване с прахови
частици
e) Столичен инспекторат и дирекция
“Общински
строителен
контрол”
предприемат
проверки
на
строителните обекти, генериращи
емисии
f)
Столична
община
създава
организация за безплатно паркиране
на МПС в буферните паркинги към
станциите на метрото.
2.4.

3. При прогноза за превишение или
при реализиране на превишения на
СДН на:
- ФПЧ10 от 76 до 100 µg/m3 на поне
две
градски
автоматични
измервателни станции за един ден
и/или
- ФПЧ2.5 от 38 до 50 µg/m3 на поне
осем градски автоматични сензора
за един ден :
Мерки от а) до c) и
d) СО предприема оросяване и
допълнително машинно метене и
миене,
когато
атмосферните
условия позволяват
e) Столичният инспекторат и
Дирекция “Общински строителен
контрол” предприемат проверки на
строителните обекти

В Част I, точка 4 се изменя както следва:
ПРЕДХОДЕН ТЕКСТ

НОВ ТЕКСТ

4. При прогноза за превишение на
СДН на ФПЧ10 над 200 µg/m3 на поне
две
градски
автоматични
измервателни станции за един ден,
могат да се предприемат, заедно или
поотделно, следните мерки:
а) СО предприема призив към
гражданите да не използват МПС, а
обществен транспорт
b) СО предприема призив към
гражданите, използващи твърдо

4. При прогноза за превишение или
при реализиране на превишения на
СДН на:
- ФПЧ10 от 101 до 150 µg/m3 на
поне две градски автоматични
измервателни станции за един ден
и/или
- ФПЧ2.5 от 51 до 75 µg/m3 на поне
осем градски автоматични сензора
за един ден :

………………………………………………………………………………………….
Докладът се издава в 2 (два) оригинални екземпляра на хартиен носител.

3

гориво за битово отопление, за
преминаване, при възможност, към
алтернативно отопление (когато е
приложимо)
c) СО предприема оросяване и
допълнително машинно метене и
миене , когато атмосферните условия
позволяват
d) Столичен инспекторат предприема
извънредни проверки за контрол на
промишлени, транспортни и битови
източници за замърсяване с прахови
частици
e) Столичен инспекторат и дирекция
“Общински
строителен
контрол”
предприемат
проверки
на
строителните обекти, генериращи
емисии
f)
Столична
община
създава
организация за безплатно паркиране
на МПС в буферните паркинги към
станциите на метрото.
g) Забрана за паркиране в основни
улици и/или паркинги от зоните за
платено паркиране или части от тях
и/или затваряне на определени
карета от улици на територията на
СО, освен за живущите в тях,
служебни автомобили или МПС със
специален режим;

2.5.

Мерки от а) до е) и
f) Столична община създава
организация
за
безплатно
паркиране на МПС в буферните
паркинги към станциите на метрото
g) Забранява се движението на
строителни машини и моторни
превозни средства с технически
допустима максимална маса над
3.5 тона
h) Забранява се приемането и
депонирането
на
строителни
отпадъци на пунктовете и депата,
собственост на Столичната община
i) Кметът на Столичната община
или упълномощено от него лице
указва
преустановяване
на
всякакви занимания на открито до
ръководствата на всички учебни
заведения на територията на
Столичната община
j)
Въвежда
се
еднодневна
абонаментна карта за всички линии
на обществения градски транспорт
на територията на Столична
община на цена от 1 лев - т. нар.
“Зелен билет”
При прилагане на мярката, “ЦГМ”
ЕАД актуализира разписанията на
линиите и намалява интервалите
им по предварително одобрена
схема
на
база
проучените
пътникопотоци, с цел адекватно
транспортно
обслужване.
СО
компенсира
“ЦГМ”
ЕАД
за
направените
във
връзка
с
реализацията на тази мярка
разходи
с
актуализация
на
бюджета за текущата година или
през
следващата
календарна
година

В Част I, точка 5 се изменя както следва:
ПРЕДХОДЕН ТЕКСТ

НОВ ТЕКСТ

5. При реализиране на превишение 5. При прогноза за превишение или
на СДН на ФПЧ10 над 200 µg/m3 на при реализиране на превишения на
………………………………………………………………………………………….
Докладът се издава в 2 (два) оригинални екземпляра на хартиен носител.

4

поне две градски автоматични
измервателни станции за един ден,
могат да се предприемат, заедно или
поотделно, следните мерки:
а) СО предприема призив към
гражданите да не използват МПС, а
обществен транспорт
b) СО предприема призив към
гражданите, използващи твърдо
гориво за битово отопление, за
преминаване, при възможност, към
алтернативно отопление (когато е
приложимо)
c) СО предприема оросяване и
допълнително машинно метене и
миене , когато атмосферните условия
позволяват
d) Столичен инспекторат предприема
извънредни проверки за контрол на
промишлени, транспортни и битови
източници за замърсяване с прахови
частици
e) Столичен инспекторат и дирекция
“Общински
строителен
контрол”
предприемат
проверки
на
строителните обекти, генериращи
емисии
f)
Столична
община
създава
организация за безплатно паркиране
на МПС в буферните паркинги към
станциите на метрото.
g) Забрана за паркиране в основни
улици и/или паркинги от зоните за
платено паркиране или части от тях
и/или затваряне на определени
карета от улици на територията на
СО, освен за живущите в тях,
служебни автомобили или МПС със
специален режим;
h)
Въвежда
се
еднодневна
абонаментна карта за всички линии
на обществения градски транспорт
на територията на Столична община
на цена 1 лв - т.нар. “Зелен билет”.

2.6.

СДН на:
- ФПЧ10 над 150 µg/m3 на поне две
градски автоматични измервателни
станции за един ден
и/или
- ФПЧ2.5 над 75 µg/m3 на поне
осем градски автоматични сензора
за един ден :
Мерки от а) до i) и
k) Забранява се паркирането по
основни улици и/или паркинги от
зоните за платено паркиране или
части от тях
l) Въвежда се безплатен градски
транспорт на територията на
Столична община
m) Въвежда се забрана за
движение на МПС на територията
на
Столична
община
по
предварително одобрени от кмета
на СО схема и правила
n) Забранява се отоплението с
твърдо битово гориво по план,
предварително одобрен от кмета
на СО
При прилагане на мярка l), “ЦГМ”
ЕАД актуализира разписанията на
линиите и намалява интервалите
им по предварително одобрена
схема
на
база
проучените
пътникопотоци, с цел адекватно
транспортно
обслужване.
СО
компенсира
“ЦГМ”
ЕАД
за
направените
във
връзка
с
реализацията на тази мярка
разходи
с
актуализация
на
бюджета за текущата година или
през
следващата
календарна
година

В Част I, точка 6 се изменя както следва:

………………………………………………………………………………………….
Докладът се издава в 2 (два) оригинални екземпляра на хартиен носител.
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ПРЕДХОДЕН ТЕКСТ

НОВ ТЕКСТ

6. При прогноза или наличие на
следните
неблагоприятни
метеорологични условия през зимния
период - жълт код за мъгла и/или
инверсия и/или безветрие и/или
ниско атмосферно налягане и други,
получена от НИМХ и/или други
релевантни източници, водещи до
задържане
и
натрупване
на
атмосферни замърсители в ниските
слоеве на атмосферата, могат да се
предприемат, заедно или поотделно,
следните мерки:
а) СО предприема призив към
гражданите да не използват МПС, а
обществен транспорт
b) СО предприема призив към
гражданите, използващи твърдо
гориво за битово отопление, за
преминаване, при възможност, към
алтернативно отопление (когато е
приложимо)
c) СО предприема оросяване и
допълнително машинно метене и
миене , когато атмосферните условия
позволяват
d) Столичен инспекторат предприема
извънредни проверки за контрол на
промишлени, транспортни и битови
източници за замърсяване с прахови
частици
e) Столичен инспекторат и дирекция
“Общински
строителен
контрол”
предприемат
проверки
на
строителните обекти, генериращи
емисии
f)
Столична
община
създава
организация за безплатно паркиране
на МПС в буферните паркинги към
станциите на метрото.
g) Забрана за паркиране в основни
улици и/или паркинги от зоните за
платено паркиране или части от тях
и/или затваряне на определени
карета от улици на територията на
СО, освен за живущите в тях,
служебни автомобили или МПС със
специален режим;

6. При прогноза или наличие на
следните
неблагоприятни
метеорологични условия - жълт код
за мъгла и/или инверсия и/или
безветрие и/или ниско атмосферно
налягане и други, получена от
НИМХ и/или други релевантни
източници, водещи до задържане и
натрупване
на
атмосферни
замърсители в ниските слоеве на
атмосферата,
могат
да
се
предприемат,
заедно
или
поотделно, мерки от а) до n)
За прилагане на мярка j) или l)
“ЦГМ”
ЕАД
актуализира
разписанията
на
линиите
и
намалява интервалите им по
предварително одобрена схема на
база проучените пътникопотоци, с
цел
адекватно
транспортно
обслужване. СО компенсира “ЦГМ”
ЕАД за направените във връзка с
реализацията на тази мярка
разходи
с
актуализация
на
бюджета за текущата година или
през
следващата
календарна
година

………………………………………………………………………………………….
Докладът се издава в 2 (два) оригинални екземпляра на хартиен носител.
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h)
Въвежда
се
еднодневна
абонаментна карта за всички линии
на обществения градски транспорт
на територията на Столична община
на цена 1 лв - т.нар. “Зелен билет”.
За прилагане на мярка 5. h) и 6. h)
“ЦГМ” ЕАД актуализира маршрутното
разписание, съобразно конкретните
нужди на база пътникопотоци. СО
компенсира
“ЦГМ”
ЕАД
за
направените,
във
връзка
с
реализацията
на
тази
мярка,
разходи, с актуализация на бюджета
за текущата година или през
следващата календарна година.

3.

Възлага на кмета на Столична община да предприеме съответните
действия за реализиране на мерките.

Настоящото решение е прието на ……… заседание на Столичния общински
съвет, проведено на ……….. 2020 година, Протокол № ….. от ………. 2020 година
и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет …………………………………………..
(ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)

Юрист от администрацията на СО: …………….……………………………
(Име, фамилия, длъжност)

………………………………………………………………………………………….
Докладът се издава в 2 (два) оригинални екземпляра на хартиен носител.
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