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ЧРЕЗ
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДО
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОКЛАД
от
Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община
Относно: Приемане на Програма за опазване на околната среда на Столична община до 2027 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В съответствие с изискванията на чл. 79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда, Столична
община следва да разработи Програма за опазване на околната среда (ПООС), чийто период на действие
следва да бъде минимум 3 години. С изготвянето на такъв планов документ се цели постигането на
ефективни механизми за интегрирано опазване на компонентите на околната среда и намаляване на
въздействието на вредните фактори върху условията и показателите за качество на живот.
Предвид горепосоченото, Столична община изготви проект на Техническо задание за разработване
на Програма за опазване на околната среда до 2027 г., съгласно предоставени указания от Министерство на
околната среда и водите за структурата и съдържанието на общинските програми за опазване на околната
среда.
Техническото задание е съгласувано с направление „Архитектура и градоустройство“, направление
„Транспорт и градска мобилност“, направление „Обществено строителство“, направление „Финанси и
здравеопазване“, Столичен инспекторат, дирекция „Зелена система“, дирекция „Планиране и управление
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на дейностите по отпадъците“ и дирекция „Сигурност“ на Столична община, за което е изготвена
официална кореспонденция.
Техническото задание е предоставено за съгласуване и на Регионална инспекция по околната среда
и водите (РИОСВ) – София. С Решение № СО-4-ЕО/2018 г., директорът на РИОСВ – София изразява
преценка, че ПООС на Столична община до 2027 г. няма вероятност да се окаже значително отрицателно
въздействие върху околната среда и човешкото здраве, поради което не е необходимо извършването на
екологична оценка.
В тази връзка, след проведена процедура по Закона за обществените поръчки е сключен договор №
СОА18-ДГ55-574/20.09.2018 г. с „П – ЮНАЙТЕД“ ЕООД за разработване на Програма за опазване на
околната среда на Столична община до 2027 г. Тъй като договорът е сключен без осигурено финансиране,
действителното стартиране на дейностите е започнато с писмо их. № СОА18-ТД26-14190/15.10.2018 г., с
което Изпълнителят е уведомен за наличието на осигурени финансови средства.
Процесът на разработване на ПООС е обособен в 4 (четири) етапа, които са последователни и
взаимосвързани (логически и функционално в обхват и съдържание), както следва:
1. Първи етап – изготвяне на анализ на средата (природо-географски, социално-икономически,
инфраструктура); анализ на състоянието и динамиката на компонентите и факторите на околната среда
(атмосферен въздух, води, отпадъци, почви и нарушени терени, защитени територии и биологично
разнообразие, шум, зелени площи в населени места и др.), анализ на управленската структура на Столична
община и предоставяните услуги на гражданите и финансов анализ. Етапът се финализира с извеждане на
основните изводи и препоръки (SWOT анализ);
2. Втори етап – разглеждане и отразяване на препоръките (коригиране на технически пропуски и
грешки, констатирани от първия етап) от страна на Изпълнителя;
3. Трети етап – разработване на проект на ПООС до 2027 г., включително визия, приоритети и
цели;
4. Четвърти етап – отразяване на забележките на Възложителя от Изпълнителя.
За разглеждане и приемане на изготвения от Изпълнителя проект на ПООС, със Заповед № СОА19РД91-218/13.06.2019 г. на кмета на Столична община, е назначен Програмен съвет, включващ
представители от ресорните направление и дирекции на Столична община, Столичен инспекторат и
Столичен общински съвет. Програмният съвет има за задача да извърши оценка на пълнотата и
съдържанието на проекта на ПООС, спрямо изискванията на Техническото задание, законовите и
подзаконови нормативни разпоредби, преди представянето на документа за разглеждане и одобрение от
Столичен общински съвет.
В периода от 14.01.2019 г. до 21.03.2022 г., Изпълнителят е предоставил на Възложителя
разработените материали по 4-те етапа на изпълнение на договора. Текстовете на изготвения проектен
документ са разглеждани на няколко заседания на Програмния съвет, за което са изготвени съответните
протоколи. Поради установени пропуски, несъответствия и грешки, проектът на ПООС е връщан няколко
пъти на Изпълнителя за актуализации, корекции и отстраняване на забележки, като са определяни и
съответните срокове, в които редактираните материали следва да бъдат представени на Столична община.
Предвид въведените през 2020 г. противоепидемични мерки и извънредна епидемична обстановка
на територията на страната, дейностите по разглеждане и приемане на проекта на ПООС са временно
възпрепятствани.
На 07.07.2020 г. проектът на ПООС е публикуван на електронната страница на Столична община за
обществено обсъждане, съгласно изискванията на Наредбата за провеждане на обществени консултации на
Столична община. За периода на общественото обсъждане (до 06.08.2020 г.) е постъпило 1 (едно)
предложение от гражданска организация, което е предоставено на Изпълнителя за отразяване.
С писмо от 08.09.2021 г. проектът на ПООС е предоставен на заместник-кметовете в направления:
„Дигитализация, иновации и икономическо развитие“; „Правен и административен контрол“; „Финанси и
здравеопазване“; „Обществено строителство“; „Европейски политики, международна дейност и туризъм“;
„Транспорт и градска мобилност“; „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ и
„Архитектура и градоустройство“ в Столична община. В отговор са предоставени положителни становища
за окончателно приемане, както и препоръки, които своевременно са предоставени на Изпълнителя за
отразяване в текстовете на документа.
Окончателното предаване на изготвения проект на ПООС е направено от Изпълнителя на 21.03.2022
г. Готовата разработка включва подробни анализи и направени изводи, на база на които са изведени
препоръки, цели и приоритети. Формулирани са „Визия за околната среда на Столична община” и „План за
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действие“. Предложен е механизъм за организация, мониторинг и контрол за изпълнение на ПООС. В
документа са отразени забележките и препоръките от становищата, предоставени от ресорните структури
на Столична община „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“, „Транспорт и градска
мобилност“, „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“, „Европейски политики,
международна дейност и туризъм“, „Обществено строителство“, „Архитектура и градоустройство“,
дирекция „Зелена система“, „Климат, енергия и въздух“, „Планиране и управление на отпадъците“.
Проектът на ПООС обхваща в пълнота действащите, към момента планове, стратегии и програми
на Столична община, разработени по фактори (отпадъци, естествени и антропогенни вещества и процеси,
шум, радиация и някои генетично модифицирания организми) и компоненти (атмосферен въздух, води,
почви, земни недра, ландшафт, природни обекти, минерално и биологично разнообразие) на околната
среда, съгласно чл. 4 и чл. 5 от Закона за опазване на околната среда.
Като интегриращ планов документ, ПООС е свързана със следните стратегически документи на
Столична община: Общ устройствен план. Общински план за развитие на град София, Интегриран план за
градско възстановяване и развитие на гр. София, Програма за качеството на атмосферния въздух,
Инвентаризация на емисиите на парникови газове, Стратегия за дългосрочно управление на битовите
отпадъци, Програма за управление на отпадъците, Стратегическа карта за шум и план за действие,
Програма за намаляване популацията на безстопанствените кучета и др.
В потвърждение на своето Решение № СО-4-ЕО/2018 г., с което е преценено да не се извършва
екологична оценка, директорът на РИОСВ – София предоставя писмо с рег. № СОА21-ТД269645/24/04.04.2022 г. и уведомява, че не е необходимо ново произнасяне от страна на инспекцията.
Окончателният проект на ПООС на Столична община до 2027 г. е приет от членовете на Програмния
съвет с Окончателен приемо – предавателен протокол, регистриран с вх. № СОА22-ДР00-1203/15.06.2022
г. в деловодната система на Столична община.
С оглед гореизложеното, в съответствие с изискванията на чл. 79, ал. 4 от Закона за опазване на
околната среда и чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
предлагам на вниманието на Столичен общински съвет проект на решение за приемане на Програма за
опазване на околната среда на Столична община до 2027 г., съгласно приложеното.
Приложения: ПООС на СО до 2027 г. и приложения /в добавен архивиран файл/.
Проект за
Програма за опазване на ОС на СО до 2027 г. и приложения.rar
решение на СОС_ел. документ.doc

С УВАЖЕНИЕ,
13.7.2022 г.
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Йорданка Фандъкова

Йорданка Фандъкова
кмет на Столична община
Signed by: Yordanka Asenova Fandakova

Съгласували чрез АИССО:
Ралица Стоянова, зам. – кмет в направление „Правен и административен контрол“
арх. Здравко Здравков – гл. архитект на Столична община
Ирина Савина, зам. – кмет в направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“
Дончо Барбалов, зам. – кмет в направление „Финанси и здравеопазване“
инж. Ангел Джоргов, зам. – кмет в направление „Обществено строителство“
Кристиан Кръстев, зам. – кмет в направление „Транспорт и градска мобилност“
Генчо Керезов, зам. – кмет в направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“
Албена Атанасова, зам. – кмет в направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“
Десислава Билева, зам. – кмет в направление „Зелена система, екология и земеползване“
Изготвил чрез АИССО: Лазар Петрунов – директор на дирекция „Околна среда“
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СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg,

ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е

№

_____

на Столичния общински съвет
от _________ 2022 година

ЗА: Приемане на Програма за опазване на околната среда на Столична община до 2027г.
На основание чл. 79, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 21, ал. 1,
т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
1. Приема Програма за опазване на околната среда на Столична община до 2027 г.
2. Възлага на кмета на Столична община, ежегодно да внася в Столичен общински съвет
отчет за изпълнението на Програмата за опазване на околната среда на Столична
община до 2027 г., а при необходимост - и предложения за нейното допълване и
актуализиране.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на
__________ 2022г., Протокол №____, точка ___от дневния ред, по доклад №_______________
и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:
[име, фамилия]

21.6.2022 г.
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Бисера Личева

ЮРИСТ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА СО:

