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Позиция 

 

Относно: Проект за Програма за качеството на атмосферния въздух на Община 
Перник 2017 – 2021 г. 

 

Уважаеми дами и господа, 

 

Във връзка с публикуваният Проект за Програма за качеството на атмосферния 
въздух на Община Перник, Сдружение „Дишай Перник“ има следните коментари и 
предложения: 

1. С цел повишаване на ефективността на Програмата и постигането на 
навременно, качествено и трайно подобряване на въздуха предлагаме 
предвидените мерки за подобряването на качеството на въздуха да бъдат 
разделени на критични, основни и допълващи. Класификацията е на база 
очаквания ефект от изпълнението им както следва:  

● критични са мерките, без които не би могло да се постигнат целите на 
Програмата;  

● основни са мерките необходими за запазване на добро качество на въздуха; 
● допълващи са мерките, които подпомагат изпълнението на предните две 

категории. 
 

2. Предлагаме, като критична мярка за контрола на КАВ да се добави 
„Инсталирането на автоматична измервателна станция в квартал Мошино в 
близост до промишлената зона“. Необходимостта от АИС се обуславя от факта, 
че промишлената зона на град Перник е в средата на града в непосредствена 
близост до жилищните квартали и учебни заведения, които не са покрити от 
нито една от настоящите АИС. В промишлената зона се намира най-големият 
източник на SO2 ТЕЦ „Република“, който според „Годишен доклад за 
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изпълнение на дейностите по КР“ е изхвърлил 4 085 тона за 2017г. 
(публикуван на http://eea.government.bg/bg/r-r/r-kpkz/godishni-dokladi-14/index). В 
близост до промишлената зона (до 2 км.) са разположени осем училища и три 
детски градини. 

3. При прегледа на Програмата установихме значително разминаване при 
данните използвани за моделирането по отношение на SO2 на ТЕЦ 
„Република“. Според данните в Таблица 5.2 Емисии на SO2 от промишлени 
източници, ТЕЦ „Република“ емитира 13,395 g/s, което представено на годишна 
база е 422 t/y за 2017г. В Програмата на стр. 49 е споменато „За 2017 г. са 
обработени данните от СПИ и СНИ и на тяхна база са изчислени емисии на 
прахови частици (t/y и g/s).“ В същото време в публикуваният на страницата на 
ИАОС „Годишен доклад за изпълнение на дейностите по КР“, ТЕЦ „Република“е 
емитирал 4 085 тона SO2 за 2017г. Разминаването от близо десет пъти в 
данните за емисиите на SO2 за 2017г. поставя по съмнение резултатите от 
моделирането на разпространението на замърсителите и по-специално в 
частта за SO2. Предвид предното е необходимо да се обясни откъде идва 
разминаването в данните преди окончателното приемане на програмата. 
 

Сдружение „Дишай Перник“ подкрепа напълно усилията на Община Перник в 
изготвянето и изпълнението на качествена и ефикасна Програма за КАВ. Очакванията 
са ни, че нашите коментари и предложения ще бъдат взети предвид и се надяваме да 
помогнат за подобряването на Програма за КАВ. До следващата програма за КАВ 
остават едва две години и се надяваме работата по нея да започне скоро, в която 
сдружение “Дишай, Перник” би взело дейно участие. 
 
 
 
 
Дата: 24.09.2019 г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение: Ивайло Велинов 

Сдружение „Дишай, Перник“ 

 


