1 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ
ВЪЗДУХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА 2018-2023 Г. ПРЕДСТАВЕНА НА
30.06.2022 Г.
КОД

ДЕЙНОСТ

ЗАДАЧА

ОТГОВОРНИК

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ФИНАНСИРАНЕ/
ВЪЗМОЖНИ
ИЗТОЧНИЦИ/
ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

ИНДИКАТОР

ЕФЕКТ

Изпълнение

В
съответствие
с графика по
ОПОС

ОПОС,

Брой включени
домакинства в
проекта.
Намалени емисии
на ФПЧ10, ФПЧ2.5
и ПАВ..

Намаляване на
емисиите на
ФПЧ10, ФПЧ2.5 и
ПАВ.

Без промяна

2018–2023 г.

Международни
източници;

Брой домакинства
използващи
електроенергия за
отопление.

Намаляване на
емисиите на
ФПЧ10, ФПЧ2.5 и
ПАВ.

Без промяна

Приоритетни дългосрочни мерки за периода 2018-2023 г.
Pd_t_01

Pd_t_02

Поетапна подмяна на
стари и неефективни
горивни инсталации
с нови и
модернизирани и/или
монтиране на филтри
към горивните
инсталации.*

Разработване и
реализация на
проект по ОПОС
2014-2020 г. за
подмяна на стари и
неефективни
горивни инсталации
с нови и
модернизирани или
монтиране на
филтри към
горивните
инсталации.

Община
Пловдив и

Поетапно намаляване
на изгарянето на
твърди горива и
замяна на твърдите
горива с отопление
на електричество.*

Намаляване на броя
на домакинствата
използващи твърди
горива.

Община
Пловдив и

районни
администрации

районни
администрации

Община Пловдив;
7 млн. лв.

1 млн. лв.

Намалени емисии
на ФПЧ10, ФПЧ2.5
и ПАВ.

КОД

ДЕЙНОСТ

ЗАДАЧА

ОТГОВОРНИК

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ФИНАНСИРАНЕ/
ВЪЗМОЖНИ
ИЗТОЧНИЦИ/
ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

ИНДИКАТОР

ЕФЕКТ

2018–2023 г.

Международни
източници;

Брой
домакинства,
използвали
стимули.

Намаляване на
емисиите на
ФПЧ10, ФПЧ2.5 и
ПАВ.

Без промяна

Брой
присъединени
нови абонати към
ТЕЦ и газ.

Намаляване на
емисиите на
ФПЧ10, ФПЧ2.5 и
ПАВ.

Без промяна,
няма данни за
присъединени
нови клиенти
към
Топлофикацион
ната мрежа

Механизирано
поддържана площ,
дка/г.,

Намаляване на
задържането на
прах по
уличната мрежа.

Съгласно
представената
информация за
периода към
31.05.2022 г.
механично са
почистени

Приоритетни дългосрочни мерки за периода 2018-2023 г.
Pd_f_03

Pd_t_04

Pd_t_05

Въвеждане на
финансови стимули
за замяна на печките
за отопление с екосертифицирани
печки и печки на
пелети.*

Прекратяване на
използването на
стари и
неефективни
средства за
отопление.

Община
Пловдив

Увеличаване на броя
на сградите и
абонатите
присъединени към
ТЕЦ и газ.

Изпълнение на
стратегиите за
развитие на топлои газоразпределителните дружества
за поетапно
разширяване на
мрежата и
включване на нови
частни абонати.

„ЕВН
България“
ЕАД;

Почистване на
уличната мрежа с
машини,
гарантиращи
високоефективно
отнемане на праха.

Ефективно
почистване на
уличната мрежа

ОП
„Чистота“,
Община
Пловдив

община Пловдив;
6 млн. лв.

2018–2023 г.

„ЕВН България“
ЕАД;
„Ситигаз
България“ ЕАД;

„Ситигаз
България“
ЕАД

Намалени емисии
на ФПЧ10, ФПЧ2.5
и ПАВ.

5.5 млн. лв.

2018-2023 г.

Община Пловдив;
3 млн. лв.

% механизирано
метене спрямо
ръчно метене.

42 231,522 дка
КОД

ДЕЙНОСТ

ЗАДАЧА

ОТГОВОРНИК

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ФИНАНСИРАНЕ/
ВЪЗМОЖНИ
ИЗТОЧНИЦИ/
ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

ИНДИКАТОР

ЕФЕКТ

Община Пловдив;

Брой проучени
домакинства.

Точна
инвентаризация
на използваните
твърди горива за
битово
отопление.

Без промяна (до
момента
подадени 2200
бр. Декларации
за смяна на
домашни
горивни/отопли
телни
инсталации

Приоритетни краткосрочни мерки за изпълнение за периода 2018-2019 г.
Pd_t_06

Подробно проучване
за актуално
определяне на броя
на домакинствата,
които се отопляват
на дърва и въглища.

Точно определяне
на броя на
домакинствата,
които се отопляват
на дърва и въглища.

Община
Пловдив и
районни
администрации

31.12.2018 г.

Намаляване на
времето за
преминаване на
МПС през
натоварените
кръстовища.

Община
Пловдив и
районни
администрации;

2018–2023 г.

-

Брой улици/
кръстовища с
оптимизирана
организация. Брой
светофарни
уредби в ЦУТ

Намаляване на
замърсяването с
прахови частици
и NO2 от
транспортни
средства.

Без промяна

Подобряване на
състоянието на
инфраструктурата.

Община
Пловдив и
районни
администрации

2018-2023 г.

Община Пловдив;

Квадратура на
изградените или
ремонтирани
пътни участъци и
подменени
паважни настилки
и тротоари.

Намаляване на
задържането на
прахови частици
в дупки по
уличните платна
и тротоарите.

Представена
информация по
райони (до
30.06.2022 г.)

200 хил. лв.

Дългосрочни мерки за периода 2018-2023 г.
Pd_t_07

Pd_t_08

Оптимизиране на
транспортната схема
в община Пловдив.

Ежегодно
изграждане на нова
и/или подмяна на
съществуваща пътна
инфраструктура, вкл.
ремонтни дейности,
както и подмяната на

ОД-МВР
3 млн. лв.

паважна настилка с
асфалтобетонова.
КОД

ДЕЙНОСТ

ЗАДАЧА

ОТГОВОРНИК

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ФИНАНСИРАНЕ/
ВЪЗМОЖНИ
ИЗТОЧНИЦИ/
ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

ИНДИКАТОР

ЕФЕКТ

2018-2023 г.

-

Процент
транспортни
средства
отговарящи на
актуалните
екологични
стандарти.

Намаляване на
замърсяването с
прахови частици
и NO2 от
транспортните
средства.

Без промяна

Дългосрочни мерки за периода 2018-2023 г.
Pd_r_09

Pd_t_10

Pd_t_11

Поддържане на
строги критерии за
евростандарт на
двигателя за
фирмите превозвачи,
обслужващи
обществения градски
транспорт и фирмите
извършващи
комунални дейности.
Контрол на върху
емисиите от
промишлените
инсталации.

Използване на
транспортни
средства, които
отговарят на
актуалните
екологични
стандарти.

Община
Пловдив;

Недопускане на
системни
превишения на
нормите за
допустими емисии.

РИОСВПловдив

2018-2023 г.

-

Брой извършени
измервания на
емисиите от
промишлени
предприятия.

Ограничаване на
замърсяването
на въздуха от
промишлените
инсталации

Без промяна

Ограничаване на
използването на
инертни материали и
замяната им с
химически
заместители при

Недопускане на
използването на
пясък и други
твърди минерални
субстанции при
зимното

ОП
„Чистота“,
Община
Пловдив

2018-2023 г.

-

Количество по
видове на
използваните
материали за
зимно поддържане
на уличната
мрежа.

Намаляване на
замърсяването
на въздуха, чрез
намаляване на
вторичния унос
на прах.

Без промяна

Превозвачи

КОД

зимното поддържане
на уличната мрежа.

поддържане на
уличната мрежа

ДЕЙНОСТ

ЗАДАЧА

ОТГОВОРНИК

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ФИНАНСИРАНЕ/
ВЪЗМОЖНИ
ИЗТОЧНИЦИ/
ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

ИНДИКАТОР

ЕФЕКТ

Община Пловдив;

Размер на
озеленените
пространства.

Намаляване на
замърсяването
на въздуха.

За периода до
30.06.2022 г. –
обща затревени
и озеленени 3,3
дка 320019 броя
цветя

Дългосрочни мерки за периода 2018-2023 г.
Затревяване на
компрометирани
зелени площи предназначени за озеленяване и осигуряване
на поддръжката им.

Озеленяване на
община Пловдив

ОП
„Паркове и
градини“,
Община
Пловдив

2018-2023 г.

Въвеждане на
ограничeние за
употребата на
определени горива за
отопление.

Прекратяване на
изгарянето на
твърди горива с
високо съдържание
на сяра.

Община
Пловдив и

31.12.2023 г.

-

Брой въведени
ограничения.

Намаляване на
замърсяването
на въздуха.

Без промяна

Pd_r_14

Въвеждане на
механизъм за
годишно отчитане на
вида на средствата за
битово отопление.

Определяне на
актуалното
разпределение на
средствата за
отопление.

Община
Пловдив и
районни
администрации

31.12.2023 г.

-

Отчетен брой
домакинства,
използващи
твърди горива за
битово отопление.

Инвентаризация
на използваните
горива за
отопление.

Без промяна

Pd_t_15

Контрол за
недопускане на
изгарянето на
отпадъци.

Недопускане на
изгаряне на
отпадъци и пожари
на депата за
отпадъци

ПОИ,
Община
Пловдив;

2018-2023 г.

-

Брой извършени
проверки.

Намаляване на
замърсяването
на въздуха.

Представена
информация за
проверки,
вкл.за
нерегламентира
но изгаряне на

Pd_t_12

Pd_r_13

1.2 млн. лв.

районни
администрации

РИОСВПловдив;
РД ПБЗН

отпадъци за
периода до
30.06.2022 г.
КОД

ДЕЙНОСТ

ЗАДАЧА

ОТГОВОРНИК

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ФИНАНСИРАНЕ/
ВЪЗМОЖНИ
ИЗТОЧНИЦИ/
ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

ИНДИКАТОР

ЕФЕКТ

Дългосрочни мерки за периода 2018-2023 г.
Pd_t_16

Контрол на
строителните
дейности и емисиите
от строителните
площадки.

Недопускане на
замърсяване от
строителните
дейности.

ПОИ,
Община
Пловдив;
РИОСВПловдив

2018-2023 г.

-

Брой извършени
проверки.

Ограничаване на
замърсяването
на въздуха от
строителните
дейности.

32 бр. проверки
на ПОИ и 21 бр.
на район
централен строителни
площадки за
периода до
30.06.2022 г.

Pd_t_17

Контрол на
паркирането в
зелените площи в
междублоковите
пространства.

Недопускане на
паркиране на
автомобили в
зелени площи в
междублоковите
пространства.

Общинска
охрана,
Общинска
полиция,
Община
Пловдив

2018-2023 г.

-

Брой
констатирани
нарушения.

Намаляване на
вторичния унос
на прах.

За периода до
30.06.2022 г.

Поддържане на
актуална
информация за КАВ
на интернетстраницата на

Предоставяне на
възможност на
обществеността за
достъп до
актуалните данни за

Община
Пловдив;
РИОСВПловдив

2018-2023 г.

Pd_i_18

„ОП“ - 8 АУАН
„КАТ“ – 52
нарушения

Община Пловдив,
РИОСВ- Пловдив;
100 хил. лв.

Актуална
информация на
интернетстраницата на
община Пловдив

Висока степен на Без промяна
публичност на
актуалната
информация за

КОД

община Пловдив и
РИОСВ- Пловдив.

КАВ в община
Пловдив.

ДЕЙНОСТ

ЗАДАЧА

и РИОСВПловдив

КАВ в община
Пловдив.

ОТГОВОРНИК

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ФИНАНСИРАНЕ/
ВЪЗМОЖНИ
ИЗТОЧНИЦИ/
ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

ИНДИКАТОР

ЕФЕКТ

Община
Пловдив и
районни
администрации

2018-2023 г.

Международни и
национални
източници.

Брой изпълнени
проекти за
повишаване на
енергийната
ефективност в
жилищните
сгради.

Намаляване на
замърсяването
на атмосферния
въздух.

Без промяна

Община
Пловдив и

2018-2023 г.

-

Брой въведени в
експлоатация
нови сгради.

Намаляване на
замърсяването
на атмосферния
въздух.

Без промяна

2018-2023 г.

Община Пловдив;

Обща дължина на
поддържаните

Намаляване на
замърсяването с
прахови частици

Без промяна

Дългосрочни мерки за периода 2018-2023 г.
Pd_i_19

Pd_t_20

Pd_t_21

Реализацията на
мерки за енергийна
ефективност в
жилищните сгради в
съответствие с
Национална
програма за
енергийна
ефективност.

Повишаване на
енергийната
ефективност в
жилищните сгр

Спазване на
задължителни
изисквания за
енергийна
ефективност при
въвеждане в
експлоатация на нови
сгради.

Повишаване на
енергийната
ефективност на
общетвените
сгради.

Изграждане и
поддържане на
велоалеи на

Предоставяне на
условия за
придвижване с

ади.

районни
администрации;
РДНСК
Община
Пловдив и
районни

200 хил. лв.

КОД

територията на
гр. Пловдив.

велосипеди на
територията на
община Пловдив.

администрации

ДЕЙНОСТ

ЗАДАЧА

ОТГОВОРНИК

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

велоалеи в
община Пловдив.

и NO2 от
транспортните
средства.

ФИНАНСИРАНЕ/
ВЪЗМОЖНИ
ИЗТОЧНИЦИ/
ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

ИНДИКАТОР

ЕФЕКТ

Община Пловдив;

Брой проведени
информационни
кампании.

Намаляване на
замърсяването с
прахови частици
и NO2 от
транспортните
средства.

Без промяна

Брой действащи
зарядни станции.

Намаляване на
замърсяването с
прахови частици
и NO2 от
транспортните
средства.

Без промяна

Брой извършени
проверки.

Намаляване на
разпрашаването
от транспорта на
насипни товари

Представена
информация за
извършени 27
броя проверки
за периода до
30.06.2022 г.

Дългосрочни мерки за периода 2018-2023 г.
Pd_i_22

Pd_t_23

Pd_t_24

Насърчаване на
използването на
автомобили с ниски
и нулеви емисии,
чрез провеждане на
периодични
информационни
кампании.

Увеличаване на
броя на
регистрираните
автомобили с ниски
и нулеви емисии

Община
Пловдив

2018-2023 г.

Изграждане на
инфраструктура за
зареждане и
поддръжка на
електромобили.

Създаване на
условия за
използване на
електромобили

Община
Пловдив и

2018-2023 г.

Контрол по спазване
на изисквания за
задължително
покриване на
тежкотоварните
камиони при

Спазване на
изисквания за
покриване на
тежкотоварните
камиони при
транспортиране на
насипни товари.

ПОИ,
Община
Пловдив;

50 хил. лв.

Община Пловдив;
300 хил. лв.

районни
администрации

ОД-МВР

2018-2023 г.

-

транспортиране на
насипни товари.
КОД

ДЕЙНОСТ

ЗАДАЧА

ОТГОВОРНИК

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ФИНАНСИРАНЕ/
ВЪЗМОЖНИ
ИЗТОЧНИЦИ/
ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

ИНДИКАТОР

ЕФЕКТ

Община
Пловдив и
районни
администрации

2018-2023 г.

Община Пловдив;

Брой участници в
мероприятия.
Брой проведени
мероприятия.

Намаляване на
емисиите от
изгарянето на
твърди горива за
битово
отопление.

Дългосрочни мерки за периода 2018-2023 г.
Pd_i_25

Провеждане на
информационни
мероприятия за
разясняване на
населението на:
-изискванията за
подобряването на
енергийната
ефективност в
сградите и
домакинствата;
-вредните ефекти
върху околната среда
и човешкото здраве
от използването на
твърди горива;
- съществуващите
европейски и
национални
изисквания за
качество на
атмосферния въздух.

Подобряване на
енергийната
ефективност

150 хил. лв.

Без промяна

КОД

ДЕЙНОСТ

ЗАДАЧА

ОТГОВОРНИК

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ФИНАНСИРАНЕ/
ВЪЗМОЖНИ
ИЗТОЧНИЦИ/
ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

ИНДИКАТОР

ЕФЕКТ

Община Пловдив;

Разработена
методика.

Намаляване на
замърсяването
на атмосферния
въздух.

Без промяна

Брой разработени
списъци.

Намаляване на
замърсяването
на атмосферния
въздух.

Без промяна

Брой дни с
въведено
ограничение.

Намаляване на
превишенията

Без промяна

Краткосрочни и средносрочни мерки за изпълнение за периода 2018-2021 г.
Pd_r_26

Pd_r_27

Pd_r_28

Разработване на
методика за
въвеждане на зона с
ниски емисии на
територията на
община Пловдив.
Разработване на
препоръчителен
списък с
отоплителни уреди,
отговарящи на
действащите ЕС
стандарти.
Въвеждане на
ограничения за
движението на лични
автомобили в ЦГЧ
при неблагоприятни
метеорологични
условия и завишена
концентрация на
ФПЧ10 или NO2.

Осигуряване на
възможност за
ефективно прилгане
на чл28а от ЗЧАВ.

Община
Пловдив

31.12.2019 г.

Използване на поефективни уреди
отоплителни уреди
на твърди горива.

Община
Пловдив

31.12.2020 г.

Недопускане на
допълнително
замърсяване на
въздуха в дните с
неблагоприятни
метеорологични
условия.

ОП „ОКТ“,
Община
Пловдив ,

31.12.2021 г.

ОД-МВР

50 хил лв.

Община Пловдив;
10 хил. лв.

-

на нормите за
съдържание на
вредни вещества
в атмосферния
въздух.

КОД

ДЕЙНОСТ

ЗАДАЧА

ОТГОВОРНИК

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ФИНАНСИРАНЕ/
ВЪЗМОЖНИ
ИЗТОЧНИЦИ/
ИНДИКАТИВНА
СТОЙНОСТ

ИНДИКАТОР

ЕФЕКТ

Краткосрочни и средносрочни мерки за изпълнение за периода 2018-2021 г.
Pd_r_29

Въвеждане на
Намаляване на броя Община
31.12.2021 г.
Международни
Брой въведени
Намаляване на
Без промяна
на движещите се
Пловдив и
източници;
стимули.
замърсяването с
стимули за
автомобили
в
прахови частици
използване на порайонни
Община Пловдив;
централната
и NO2 от
малко автомобилен
администра3 млн. лв.
градска
част
на
транспортните
транспорт на малки
ции
средства.
разстояния за сметка гр. Пловдив
на придвижване с
обществен транспорт
или велосипед.
Pd_r_30 Спазване на
Използване на поОбщина
31.12.2021 г.
Брой извършени
Намаляване на
Без промяна
чисти горива
Пловдив и
проверки.
замърсяването
изисквания към
районни
от изгарянето на
съдържанието на
администратвърди горива
пусканите на пазара
ции
твърди горива.
Pd_r_31 Създаване на фонд/
Финансиране на
Община
31.12.2021 г.
Постъпили
Брой
Намаляване на
Без промяна
дейности за
Пловдив
средства;
финансирани
замърсяването
сметка за
подобряване на
дейности за
на атмосферния
финансиране на
КАВ
подобряване на
въздух.
проекти за
КАВ
подобряване на КАВ
Pd- община Пловдив; t- техническа мярка; r- регулаторна; i- информационна; f- фискална (икономическа); xx- пореден номер.
*- изпълнението на мярката е в зависимост от приоритетите на Националната програма за КАВ и осигуреното финансиране на дейностите по ОПОС
2014-2020 г.

