ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
ПЛОВДИВ ЗА ПЕРИОДА 2018-2023 Г. КЪМ 30 ДЕКЕМВРИ 2021
ЗАДАЧА

ОТГОВОРНИК

Приоритетни дългосрочни мерки за периода 2018-2023 г.
Разработване и реализация на проект по ОПОС
Община Пловдив и
2014-2020 г. за подмяна на стари и неефективни районните
горивни инсталации с нови и модернизирани или администрации
монтиране на филтри към горивните инсталации

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ИНДИКАТОР

ИЗПЪЛНЕНИЕ

В съответствие с Брой включени домакинства в проекта. частично/в процес
графика по
Намалени емисии на ФПЧ10, ФПЧ2.5 и
на изпълнение
ОПОС
ПАВ

Намаляване на броя на домакинствата
използващи твърди горива

Община Пловдив и
районни
администрации

2018–2023 г.

Брой домакинства използващи
неизпълнена
електроенергия за отопление.
Намалени емисии на ФПЧ10, ФПЧ2.5 и
ПАВ

Прекратяване на използването на стари и
неефективни средства за отопление.

Община Пловдив

2018–2023 г.

Изпълнение на стратегиите за развитие на топлои газоразпределителните дружества за поетапно
разширяване на мрежата и включване на нови
частни абонати
Ефективно почистване на уличната мрежа

„ЕВН България“ ЕАД;
„Ситигаз България“
ЕАД

2018–2023 г.

Брой домакинства, използвали
неизпълнена
стимули.
Намалени емисии на ФПЧ10, ФПЧ2.5 и
ПАВ
Брой присъединени нови абонати към частично/в процес
ТЕЦ и газ
на изпълнение

ОП „Чистота“,
Община Пловдив

2018-2023 г.

Механизирано поддръжана площ,
дка/г., % механизирано метене
спрямо ръчно метене

частично/в процес
на изпълнение

Брой проучени домакинства.

неизпълнена

Приоритетни краткосрочни мерки за изпълнение за периода 2018-2019 г.
Точно определяне на броя на домакинствата,
които се отопляват на дърва и въглища.

Община Пловдив и
районни
администрации

31.12.2018 г.
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ЗАДАЧА

ОТГОВОРНИК

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ИНДИКАТОР

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Приоритетнимерки
дългосрочни
мерки
за периода
Дългосрочни
за периода
2018-2023
г. 2018-2023 г.
Намаляване на времето за преминаване на МПС
през натоварените кръстовища.

Община Пловдив и
районни
администрации;
ОД-МВР
Община Пловдив и
районни
администрации

2018–2023 г.

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

частично/в процес
на изпълнение

2018-2023 г.

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

частично/в процес
на изпълнение

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

Община Пловдив;
Превозвачи

2018-2023 г.

Процент транспортни средства
частично/в процес
отговарящи на актуалните екологични на изпълнение
стандарти.

Недопускане на системни превишения на
нормите за допустими емисии.

РИОСВ- Пловдив

2018-2023 г.

Брой извършени измервания на
емисиите от промишлени
предприятия.

Недопускане на използването на пясък и други
твърди минерални субстанции при зимното
поддържане на уличната мрежа

ОП „Чистота“,
Община Пловдив

2018-2023 г.

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

Озеленяване на община Пловдив

ОП „Паркове и
градини“,
Община Пловдив

2018-2023 г.

Размер на озеленените пространства.

частично/в процес
на изпълнение

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

Община Пловдив и
районни
администрации

31.12.2023 г.

Брой въведени ограничения.

неизпълнена

Подобряване на състоянието на
инфраструктурата.

Дългосрочни мерки за периода 2018-2023 г.

изпълнена

Дългосрочни мерки за периода 2018-2023 г.
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ЗАДАЧА

ОТГОВОРНИК

Приоритетни
мерки за периода
Определяне
на дългосрочни
актуалното разпределение
на 2018-2023
Общинаг.Пловдив и
средствата за отопление.
районни
администрации
Недопускане на изгаряне на отпадъци и пожари
на депата за отпадъци

СРОК НА
ИНДИКАТОР
ИЗПЪЛНЕНИЕ
31.12.2023 г.
Отчетен брой домакинства,
използващи твърди горива за битово
отопление.

ИЗПЪЛНЕНИЕ
неизпълнена

ПОИ, Община
Пловдив;
РИОСВ- Пловдив;
РД ПБЗН

2018-2023 г.

Брой извършени проверки.

частично/в процес
на изпълнение

Недопускане на замърсяване от строителните
дейности

ПОИ,
Община Пловдив;
РИОСВ- Пловдив

2018-2023 г.

Брой извършени проверки.

частично/в процес
на изпълнение

Недопускане на паркиране на автомобили в
зелени площи в междублоковите пространства

Общинска охрана,
Общинска полиция,
Община Пловдив
Община Пловдив;
РИОСВ- Пловдив

2018-2023 г.

Брой констатирани нарушения.

частично/в процес
на изпълнение

2018-2023 г.

Актуална информация на интернетстраницата на община Пловдив и
РИОСВ-Пловдив

частично/в процес
на изпълнение

Повишаване на енергийната ефективност в
жилищните сгради

Община Пловдив и
районни
администрации

2018-2023 г.

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

неизпълнена

Повишаване на енергийната ефективност на
общетвените сгради

Община Пловдив и
районни
администрации,
РДНСК

2018-2023 г.

Брой въведени в експлоатация нови
сгради

частично/в процес
на изпълнение

Предоставяне на условия за придвижване с
велосипеди на територията на община Пловдив

Община Пловдив и
районни
администрации

2018-2023 г.

Обща дължина на поддържаните
велоалеи в община Пловдив.

частично/в процес
на изпълнение

Дългосрочни мерки за периода 2018-2023 г.

Предоставяне на възможност на обществеността
за достъп до актуалните данни за КАВ в община
Пловдив
Дългосрочни мерки за периода 2018-2023 г.
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ЗАДАЧА

ОТГОВОРНИК

СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ИНДИКАТОР

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Приоритетнимерки
дългосрочни
мерки
за периода
Дългосрочни
за периода
2018-2023
г. 2018-2023 г.
Увеличаване на броя на ригистрираните
автомобили с ниски и нулеви емисии

Община Пловдив

2018-2023 г.

Брой проведени информационни
кампании.

неизпълнена

Създаване на условия за използване на
електромобили

Община Пловдив и
районни
администрации

2018-2023 г.

Брой действащи зарядни станции.

неизпълнена

2018-2023 г.

Брой извършени проверки.

частично/в процес
на изпълнение

2018-2023 г.

Брой участници в мероприятия. Брой
проведени мероприятия.

частично/в процес
на изпълнение

Спазване на изисквания за покриване на
ПОИ, Община
тежкотоварните камиони при транспортиране на Пловдив;
насипни товари.
ОД-МВР
Дългосрочни мерки за периода 2018-2023 г.
Подобряване на енергийната ефективност

Община Пловдив и
районни
администрации

Краткосрочни и средносрочни мерки за изпълнение за периода 2018-2021 г.
Осигуряване на възможност за ефективно
прилгане на чл28а от ЗЧАВ

Община Пловдив

31.12.2019 г.

Разработена методика.

неизпълнена

Използване на по-ефективни уреди отоплителни
уреди на твърди горива

Община Пловдив

31.12.2020 г.

Брой разработени списъци.

частично/в процес
на изпълнение

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

ОП „ОКТ“,
31.12.2021 г.
Община Пловдив, ОДМВР

Брой дни с въведено ограничение.

неизпълнена

Брой въведени стимули.

частично/в процес
на изпълнение

Краткосрочни и средносрочни мерки за изпълнение за периода 2018-2021 г.
Намаляване на броя на движещите се автомобили Община Пловдив и
в централната градска част на гр. Пловдив
районни
администрации

31.12.2021 г.
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ЗАДАЧА

ОТГОВОРНИК

Приоритетни
дългосрочни
мерки за периода 2018-2023
Използване
на по-чисти
горива
Общинаг.Пловдив и
районни
администрации
Финансиране на дейности за подобряване на КАВ Община Пловдив

СРОК НА
ИНДИКАТОР
ИЗПЪЛНЕНИЕ
31.12.2021 г.
Брой извършени проверки.

неизпълнена

31.12.2021 г.

неизпълнена

Брой финансирани дейности за
подобряване на КАВ

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Съкращения:
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.
Забележка: Таблицата представлява обобщена информация за изпълнение на мерките/задачите от Плана.
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