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Раздел Първи 

АНАЛИЗНА ЧАСТ 
 

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНA ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ „ПРОГРАМА 

ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ” ДО МОМЕНТА 

 

I. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПООС 

 

Програмите за опазване на околната среда и Плановете за действие към тях се 

разработват от кметовете на общини, съгласно чл.79, ал.1 от Закона за опазване на 

околната среда. 

 

II. ФАКТИЧЕСКО ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПООС 

 

 

1. НАПРАВЛЕНИЕ „ВЪЗДУХ” 

 

Община Пловдив е класифицирана като район, в който нивата на замърсителите прах, 

фини прахови частици под 10 микрона /ФПЧ10/, серен диоксид и кадмий 

превишават установените норми или нормите плюс определените допустими 

отклонения от тях. Във връзка с това и на основание изискванията на Закона за 

чистотата на атмосферния въздух, през 2003г. е разработена “Програма за 

подобряване качеството на атмосферния въздух /КАВ/ на територията на Община 

Пловдив”, приета от Общински съвет – Пловдив с Решение № 75, взето с Протокол    

№ 3 от 26.02.2004 г.  

 

В „План за действие 2003-2010 г.” към тази програма са заложени множество дейности 

и мероприятия, чиято реализация цели намаляване концентрацията на споменатите 

замърсители и трайно подобряване качеството на атмосферния въздух. 
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Ежегодно изпълнението на мерките, заложени в плана за действие се отчитат пред 

Общински съвет-Пловдив и на заседание на Програмен съвет към “Програма за 

подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив”. 

През 2009 г. във връзка с подготовката за нотификация от страна на България за 

освобождаване от задължението за прилагане на пределно допустимите стойности за 

фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух, Община Пловдив, реагира 

адекватно и с Решение №396 на Общински съвет Пловдив,  взето с Протокол №20 от 

05.11.2009г. приема „Актуализация на „План за действие 2003-2010 г.” за периода до 

края на 2010г. към Програмата за подобряване КАВ на територията на Община 

Пловдив.  

 

Към настоящия момент на основание официално уведомление от РИОСВ-Пловдив за 

необходимостта от изготвяне на актуализация на съществуващата програма по 

показателя ФПЧ10 с писмо с изх.№ М- 150/15.6.2010., и уведомление от МОСВ  с 

писмо изх. № 91-00-743-02.12.2010 г. и изх. № 91-00-7430 /28.01.2011 г. до Кмета на 

Община Пловдив  има стартирала процедура по Актуализация на Програмата за 

подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община 

Пловдив  за периода 2010-2013г.Предстои разглеждането и приемането й от 

Общински съвет Пловдив.  Актуализацията на Програмата е продължение на 

дейността на община Пловдив за намаляване  на  замърсяването на въздуха на 

територията на община Пловдив и  предотвратяване на по - нататъшно емитиране на 

вредни вещества от основните  дейности – транспорт, битово отопление, почистване, 

строителни дейности, използване на твърди и течни горива в обществените и 

търговски сгради.  

 

Актуализацията на Програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух 

на територията на Община Пловдив  и изготвяне на План за действие към нея за 

периода 2011-2013 се налага по следните причини:  

1. непостигане на необходимите резултати (достигане и поддържане на 

установените със законодателството по опазване чистота на въздуха норми) от 

предвидените мерки в Плана за действие за периода 2003-2010 г.; 

2. изтичане на срока за действието му;  

3. промяна в приноса на отделните източници на замърсяване на атмосферния 

въздух и заплахата от сериозни икономически санкции от ЕК. 
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С актуализацията  е  изпълнено следното: 

1. Анализирано е по документираните отчети изпълнението на мерките за 

подобряване на КАВ, заложени в Плана за действие за периода 2003-2010 

година, и обобщение на постигнатите резултати; 

2. Анализирани и оценени са факторите, които могат да имат принос към 

наднормените нива на ФПЧ10: 

- неблагоприятни климатични условия, в т.ч. ниски средноденонощни и 

средногодишни скорости на вятъра (под 1,5m/s) или тихо време; образуване на 

мъгли;  влияние на топографските условия (особености) на терена  

- специфични за дадено място дисперсионни характеристики (т.е. характеристики 

на разпространение на замърсителите);   

- природни източници (силни ветрове, пренос на природни частици от сухи 

райони и др.). 

- влияние на зимното опесъчаване и осоляване на пътната и улична мрежа.      

3. Анализирано и оценено е замърсяването с ФПЧ10 и азотен диоксид съответно 

към референтните 2007г. и 2010г.. Описани са източниците на емисии на 

територията на общината с принос в замърсяването, изготвени са карти с 

местоположението им и годишното количество на емисиите от тях (т/год.)  

4. Извършена е оценка, чрез дисперсионно моделиране, на базата на анализа и 

оценката на замърсяването с ФПЧ10 и азотен диоксид към референтната 2007г.за 

ФПЧ10 и  2010г по отношение на азотен диоксид. Дефинирани са източниците на 

емисии на територията на общината с определен принос към замърсяването -

битово отопление, транспорт, промишленост, строителство и ремонт, зимно 

опесъчаване и др. Отчитането, анализа и оценката на актуалния принос на 

отделните източници на замърсяване  към нивата на замърсяване в атмосферния 

въздух по показател ФПЧ10 и азотни диоксиди са разгледани въз основа на 

климатичните и метеорологично особености на района, оказващи влияние върху 

разпространението на замърсителите. Оценката е извършена за базовите  години,  

за текущото състояние. Получените резултати са сравнени с концентрациите, 

регистрирани за съответната година в пунктовете на Националната система за 

мониторинг на КАВ по време на действие на Програмата; 

5. На база на анализа по  и резултатите от моделната оценка на дефинираните 

замърсители на територията на общината  са формулирани  конкретни 
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краткосрочни мерки (за изпълнение през 2011г.), средносрочни мерки (за 2012г.)  и 

дългосрочни за (2013г.) за достигане нивата на замърсителите в района на 

община Пловдив, както и мерки за по-нататъшно поддържане на КАВ, вкл. 

набелязване на приоритетни за прилагане мерки. 

 

Програмата  отговаря  на  изискванията, поставени в Закона за  чистотата на 

атмосферния въздух и Наредба № 7/ 99 г. за оценка и управление качеството на 

атмосферния въздух. Разработена е по критериите, заложени в “Инструкцията за  

предварителна оценка  качеството на атмосферния въздух”, “Инструкция за 

разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане на установените 

норми за вредни вещества, в районите за  оценка  и  управление  на  качеството   на   

атмосферния  въздух”,  в  които  е  налице превишаване  на  установените  норми  на  

МОСВ  и  “Наръчника  по  оценка  и  управление качеството на атмосферния въздух на 

местно ниво за SO2, NO2, Pb,  ФПЧ10 на МОСВ и немското Министерство за околна 

среда, опазване на природата и енергийна безопасност от м.октомври 2002 г. 

Програмата  е изготвена в съответствие с раздел II на Приложение  №15 към чл.34, 

ал.1, чл.38, ал.1 и чл.40, ал.2 от Наредба №12 от 15.07.2010г. на МОСВ и МЗ за норми 

за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово. Програмата отговаря 

на изискванията на Наредба № 14 за норми за пределно допустими концентрации на 

вредни вещества в атмосферния въздух на населените места. 

 

 

2. НАПРАВЛЕНИЕ „ВОДИ” 

 

В изпълнение на чл. 10в (Нов - ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г.) от Закона 

за водите, по възлагане на МОСВ е разработен и приет с Протокол №4 от 23.04.2009г. 

на СЕСУТ на Община Пловдив, Окончателен доклад при завършване на Генералния 

план за водоснабдяване и канализация на гр. Пловдив.  

 

Генералният план покрива период от 25 години (2008-2033г.) и трябва да се 

възприема като стратегически документ за развитието на ВиК сектора. Фиксирани са 

два етапа в развитието на водоснабдяването и канализацията. Първият етап от 2008г. 

до 2015г.  – включва оперативни дейности, свързани с настоящото състояние на ВиК 

системите.  Вторият етап обхваща периода от 2015г. до 2033г. и включва дългосрочни 
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стратегии на база на прогнозното развитие на Община Пловдив. Първият период 

приблизително припокрива Дългосрочният план за действие на Програмата за 

опазване на околната среда. Но при определянето на дейностите не е била 

разработена регионалната стратегията за развитие и управление на 

водоснабдяването и канализацията.  

 

За реализиране на основните насоки в Генералният план, както и финансиране на 

стратегията от Кохезиония фонд, по насоки от Община Пловдив, през 2010г. са 

разработени от консултантски колектив - Прединвестиционно проучване на 

гр.Пловдив, Идеен проект ПСОВ ПЛОВДИВ и Програма за управление на утайките. 

Всички тези основополагащи документи не са намерили своето място в Дългосрочният 

план за действие на Програмата.  Това налага преформулиране, както на основните 

насоки така и на дейностите, съобразно приетата политика в развитието на 

водоснабдяването и канализацията на територията на общината.  

 

Планът за управление на речните басейни (ПУРБ) е основен инструмент за 

управление на водите на басейново ниво и постигане на целите на Директива 

2000/60/ЕК (РДВ). Плана за управление на Източнобеломорски район е изготвен от 

Басейнова дирекция Пловдив въз основа на глава Х, Раздел VІ от  Закона за водите и 

чл.13 от Директива 2000/60/ЕС (ЕРДВ). При изготвянето на ПУРБ са взети предвид и 

разпоредбите на Глава Х, Раздели ІІІ, ІV и V, както и изискванията на чл.4, 5, 6, 8 и 11 

на РДВ (Рамковата директива по водите). План за управление на речните басейни в 

Източнобеломорски район влиза в сила от 2009г. и басейнът на река Марица попада в 

неговият обхват.  

 

От МОСВ е изготвена Екологична оценка №5-2/2009г. на План за управление на 

речните басейни в Източно беломорски район за басейново управление, в която са 

определени Мерки за наблюдение и контрол при прилагане на ПУРБ, и за обекти 

общинска собственост. Индикаторите, за контрол на мерките трябва да намерят място 

в Дългосрочният план за действие на Програмата за опазване на околна среда на 

Община Пловдив, като определена отговорна институция за изпълнението им. 

През 2010г. настъпиха промени, дължащи се на изменения Закон за водите.  

Основните съществени промени по отношение на административната рамка за 

Община Пловдив и  „ВиК“ ЕООД - Пловдив са както следва: 
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 Собствеността на инфраструктурните активи се прехвърля, в близко бъдеще, от 

„ВиК“ ЕООД - Пловдив на общините.  

 Община Пловдив участва в Aсоциации за водоснабдяване и канализация 

(АВиК). 

 Асоциациите по водоснабдяване и канализация ще отговарят за развитието на 

инфраструктурата за водоснабдяване и канализация, т.е. ново строителство, 

модернизация и подмяна на активи в покривания район. Необходимите 

финансови средства за тези мерки ще трябва да се предоставят от общините 

(или дарители / спонсори).  

 Членовете на ВиК асоциациите трябва да се споразумеят за генерален план (25 

години) по отношение на развитието на инфраструктурните активи. 

Актуализации на генералния план трябва да се договарят най-малко на всеки 

пет години.  

 ВиК асоциациите възлагат експлоатацията и управлението на услугите по 

водоснабдяване и канализация на оперативна компания чрез сключването на 

концесионен договор.  

 В договора за концесия е необходимо да се договори концесионна такса, която 

да се заплаща от оператора. Целта на тази такса е натрупването на финансови 

резерви от страна на ВиК асоциацията / общините за финансиране на 

инфраструктурни мерки (инвестиции, подмяна).  

 Въз основа на генералния план на ВиК асоциацията,  „ВиК“ ЕООД - Пловдив 

трябва да изготви бизнес план за района на услугата и да го съгласува 

асоциацията. 

 Въз основа на бизнес плана, „ВиК“ ЕООД - Пловдив и ВиК асоциацията се 

споразумяват за развитието на цените на услугата, като вземат предвид и 

съображения за достъпност. 

С изменението на Закона за водите в ДВ, бр. 61 от 2010 г. е определен изцяло 

нов ред в Глава девета „ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДИТЕ“, 

където са вменени задължения на кметовете. 

 

3. НАПРАВЛЕНИЕ „ЛАНДШАФТ.ЗЕЛЕНА СИСТЕМА” 

 

С оглед поставяне на Зелената система между приоритетите на Община Пловдив в 

усилията за подобряване на градската жизнена среда, с Решение № 225, взето с 
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Протокол № 11 от 11.06.2009 г. на Общински съвет Пловдив е приета Наредба за 

развитие, поддържане и опазване на зелената система на Община Пловдив. През 

месец август 2009 г. със свое Решение № 310, Общински съвет – Пловдив възлага 

изготвянето на Програма за развитие, поддържане и опазване на зелената система на 

гр.Пловдив. В следващите няколко месеца администрацията вече разполага с 

разработено планово задание към програмата за зелена система, в което накратко са 

описани  състоянието и проблемите на зелената система в Пловдив, дават се основни 

насоки за решаването на проблемите и се посочват изискванията, необходими да 

бъдат спазени при разработването на програмата. До края на 2011 г. Програмата за  

развитие, поддържане и опазване на зелената система на гр.Пловдив ще бъде 

изработена и с приемането й от Общински съвет – Пловдив ще стане част от общата 

екологична програма на Пловдив. 

 

4. НАПРАВЛЕНИЕ „ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ.  БИОРАЗНООБРАЗИЕ” 

 

На територията на Община Пловдив са разположени три защитени територии - “Бунарджик”, 

“Младежки хълм” и “Данов хълм”. На основание чл.18 и чл.22 от Закона за защита на 

природата, Министъра на околната среда обявява със Заповед № РД-466/ 22.12.1995г. /ДВ 

бр.3/1996 г./ части от трите пловдивски хълма за природни забележителности. Обявяването е 

с цел запазване на техния ландшафт и на уникалните геоморфологични образувания по 

хълмовете. Те са единствените в страната, които са вписани изцяло в силно урбанизирана 

градска среда. Тази особеност изисква специфични мерки, отчитайки едновременно нуждата 

от защита на територията, при условие, че тя самата да е с предназначение “за широко 

обществено ползване” от градското население. Тези на пръв поглед взаимоизключващи се 

условия, предпоставят избирането на специфични мерки, различни от обичайните за 

категорията “защитени територии”. Специфичните мерки включват на първо място 

урбанистичен анализ на мястото и ролята на защитената територия в градския организъм, 

нейното влияние върху него и обратното – влиянието на града върху територията.  

Взаимно проникващите влияния образуват една сложна “антропо-еко система”, в която 

основния проблем е  намирането на оптимум - оптимално съотношение между естествената 

природна среда (доколкото тя е запазена в защитената територия) и заобикалящата я 

“изкуствена” природа на градската среда, съчетано с необходимостта от съвременно 

управление на територията - стандартизирано с общоевропейските изисквания за прилагане 

на мерки за специализирано опазване на защитената територия. 

 

Съгласно чл.55, ал.1 от ЗЗТ / посл. изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г./, за защитените територии 
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се разработват планове за управление при условия и по ред, определени с наредба, 

утвърдена от Министерския съвет. 

 

За трите пловдивски тепета има разработени планове за управление на защитените 

територии, като за целта са използвани разпоредбите и изискванията на действащата в 

страната нормативна уредба, систематизирана в няколко групи: 

А. Закони и наредби за опазване на околната среда 

Б.  Закони и наредби за устройство на териториите 

В. Закони и наредби за ограничаване на вредните въздействия върху отделни компоненти на 

околната среда 

 

Основанията за разработването на Плановете за управление на защитена територия 

„Младежки хълм”, „Данов хълм” и „Хълм Бунаржик”  Пловдив, произтичат от: 

 Закон за защитените територии – ДВ бр.133/11,11,1998 г., изм. ДВ бр. 

98/12.11.1999 г., изм. ДВ бр.28/04.04.2000 г./ 

 Наредба за разработване на Планове за управление на защитени територии – 

ДВ бр. 13/15,02,2000 год. 

 Заповед РД-466/22.12.1995 на МОС за обявяване на част от тепетата в Пловдив 

за природни забележителности (ДВ бр.3/1996 год.) 

 

Предвид спецификата на задачата, освен Законите и Наредбите за опазване на околната 

среда, разработката е съобразена и с: 

 

 Закона за устройство на територията и придружаващите го Наредби  

 Наредби № 5 за правила и нормативи за устройство на територията и  

 № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. 

 Задачата по изготвянето на Плановете за управление се изпълнява при 

стриктно следване на изискванията, заложени в одобрено от Министъра на 

Околната среда и водите Планово задание. Възложител на Плановете за 

управление на Защитена територия хълм “Бунарджик”, „Младежки хълм” и  

„Данов хълм”, съгласно Раздел ІІ, чл.14, т.5 от Наредба за разработване на 

планове за управление на защитени територии е Община Пловдив, а 

изпълнител: ЕТ “Селматик проект – Георги Селенски”. За изпълнението на 

задачата, между Възложителя и Изпълнителя е сключен Договор за изпълнение 

от 2002 год. 
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В изпълнение на чл.55, ал.2 от ЗЗТ / посл. изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г./, който 

гласи, че Плановете за управление се актуализират на всеки десет години, следва, че 

до 2013г. Община Пловдив трябва да предприеме действия по актуализация на 

плановете на трите хълма. 

 

Що се отнася до биоразнообразието, територията на гр. Пловдив попада на границите 

на ареала на разпространение на редки и защитени растителни и животински видове, 

а поречието на р. Марица е един от важните миграционни пътища на прелетните 

птици у нас. 

 

Наблюденията и изследванията в Пловдивски Университет и Аграрен университет, 

както и частни обследвания на проф. Чешмеджиев показват, че на бившия “Царски 

остров”, сега парк “Отдих и култура”, вследствие антропогенно въздействие са 

настъпили резки промени в биоразнообразието. Застрашени от изчезване са редица 

редки и лечебни растения: винен лук, мечи лук, родопска майка, жълта мъртва 

коприва, медуница и др. Ограничени са площите на пащърнака, ангеликата, 

кантариона, благия бъз, ригана и др.  

 

Унищожаването на коренната дървесна растителност, която е осигурявала 

необходимата влага, защита от пряка слънчева радиация, топлинна протекция и т.н. и 

подмяната  с друга, са унищожили някои видове и са свили ареала на 

разпространение на друга автохтонна растителност.  

 

Трихълмието е най-старо обитаваната част от града с очевидно най-силно 

антропогенно въздействие във вековете. Статутът на архитектурен и исторически 

паметник са намалили до някъде урбанистичния натиск в съвременността. 

Предполага се, че флората и фауната са били същите, като на останалите хълмове.  

Проучванията показват, че коренната растителност в днешни дни е представена от:  

 

• Балкански ендемити:  

 Centaurea offinis (Сходна метличина).  

• Растения нови за науката:  

 Heacintella leocophaea var. rumelica (Румелийски див зюмбюл);  

 Silene subconica (Младежко плюскавиче);  
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 Alyssum murale subsp. Pichleri varr.p. (Пихлеров иглов връх);  

 Centaurea offinis (Сходна метличина).  

• Сравнително рядко разпространени в страната растения  

 Ficus carica (Смокиня);  

 Celtis australis (Южна копривка);  

 Ziziphus jujuba (Хинап).  

 

По задание на Община Пловдив, съгласно изискванията на Закона за лечебните 

растения е разработен и приет Раздел „Лечебни растения”, който е неразделна част 

от Общинската програма  по околна среда на Община Пловдив. Основната й цел е 

опазване на биологичното разнообразие на лечебните растения и на техните ресурси, 

осигуряване на устойчивото им ползване, като част от естествения растителен 

генетичен фонд на територията на Община Пловдив.  

 

Изготвянето на Раздел „Лечебни растения” е наложено от Закона за лечебните 

растения, раздел II „Планови документи за опазване и ползване на лечебните 

растения”, като  изготвената разработка е съобразена със следните нормативни 

документи: 

1. Закон за лечебните растения /изм. ДВ бр.65/ 11.08.2006г./. 

2. Наредба №5 от 19 юли 2004г. на МЗ и МОСВ за изискванията на които 

трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за 

билки /обн. ДВ бр.85/ 28.09.2004г./ 

3. Наредба №2 от 20 януари 2004г. на МОСВ за правилата и изискванията 

за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения / обн. 

ДВ бр. 14/2004г./. 

4. Закон за биологичното разнообразие / изм. ДВ бр.88/ 04.11.2005г./ 

5. Закон за защитени територии / изм. ДВ бр.30/11.04.2006г./ 

 

С Решение № 187, взето с Протокол № 11 от 12.06.2008 г. на Общински съвет – 

Пловдив, общинската екологична програма е допълнена с раздел „Лечебни растения с 

тарифа за таксите  за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни 

обекти – общинска собственост”. 
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5. НАПРАВЛЕНИЕ „ОТПАДЪЦИ” 

 

Основните принципи за управление на отпадъците, залегнали в международните 

правни актове, по които България е страна, общата европейска и национална 

политика в тази област, както и основните принципи на които се основава  

Националната програма за управление на дейностите по  отпадъците за периода 2009 

– 2013 г., определят и приоритизират мерките, заложени в Програмите за управление 

на отпадъците. 

 

Извършен е задълбочен анализ на съществуващото положение, по отношение 

направлението „отпадъци” в Пловдив, идентифицирани са проблемите. Това дава 

възможност точно да се определят целите при актуализиране на програмата за 

управление на отпадъците и свързаните с тях мерки. 

 

6. НАПРАВЛЕНИЕ „ШУМ” 

 

От 1 януари 2006 г. е в сила Закона за защита от шума в околната среда (обн. ДВ 

бр.47/13.09.2005 г.). До тогава липсват специални нормативи, които да уреждат 

категорично и точно задълженията на отделните институции, относно контрола, 

оценката и управлението на шума в околната среда.Анализът на съвременната 

акустична картина показва, че най-значително въздействие на шумовия фактор се 

наблюдава в големите градове на страната с население над 100 000 жители. 

Основните задачи при контрола на шума са : 

 системно проследяване на шумовия режим, обусловен от движението на 

наземния транспорт в градовете; 

 контрол върху локалните източници на шум, разположени в или около жилищни 

райони; 

 наблюденията върху локалните източници на шум са насочени към външния 

шум, излъчван от тези източници; 

 организиране контрола по редуциране и недопускане въздействието на шума 

изисква провеждането на системни наблюдения на шума в предварително 

определени обекти и места, от съответните отговорни институции; 
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 разработване на мероприятия за избягване, предотвратяване или намаляване 

на шумовите нива в градовете с оглед подобряване на акустичната обстановка. 

 

В ЗЗШОС са изложени правата и задълженията на държавните органи и органите на 

местното самоуправление, на физическите и юридическите лица, и едноличните 

търговци по отношение на шума в околната среда.  

 

През 2006 г. влизат в сила и подзаконовите нормативи – Наредба № 2 за дейността на 

националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за 

провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлени 

източници  на шум в околната среда; Наредба за изискванията при разработването и 

съдържанието  на стратегически карти за шум и към плановете за действие; Наредба 

№ 3 за изискванията за създаването, поддържането и съдържанието на регистрите на 

агломерациите, основните пътища, железопътни линии и летища в страната; Наредба 

№ 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през 

различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум и на 

вредните ефекти от шума върху здравето на населението. 

 

Съгласно ЗЗШОС кметовете на общини контролират шума, излъчван по време на 

строителство, организират и регулират движението на автомобилния транспорт в 

населените места, с оглед намаляване на шумовите нива до допустимите норми; 

упражняват контрол за спазването на ЗЗШОС  в тихите зони и урбанизираните 

територии. 

 

С Решение № 311, взето с Протокол № 15 от 03.08.2009 г. на Общински съвет – 

Пловдив, на основание чл. 5, ал.1, т. 1 от Закона за защита от шума в околната среда, 

е приета „Стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив”, а Планът за действие 

към Стратегическата карта за шум за агломерация Пловдив е приет с Решение № 311, 

взето с Протокол № 15 от 03.08.2010 г. на Общински съвет – Пловдив.  

 

7. НАПРАВЛЕНИЕ „БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ” 

 

В началото на 2008 г. в Държавен вестник бр.13, е публикуван и влиза в сила първия в 

България Закон за защита на животните, който вменява на Общинските съвети да 
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приемат програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета и 

предвиждат средства за изпълнението им. 

 

Сформирана е работна група от широк кръг специалисти, които да изразят мнение по 

решаване на проблема за овладяване популацията на безстопанствените кучета по 

хуманен начин, като едновременно с това да се гарантира безопасността и здравето 

на хората и комфорта на градската среда.  

 

Готовата Програма описва нормативната уредба, която регламентира начина на 

отглеждане на домашните животни и начините за справяне със свръх популацията на 

безстопанствените животни, както и съществуващото положение. Предлагат се мерки 

за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и начини за изпълнението 

им. Предвижда се с изпълнението на Програмата да бъдат ангажирани както местната 

власт, така и организации за защита на животните, ветеринарни специалисти, 

регионалните медии и самите граждани на Пловдив. Подробно са  описани и 

критериите за отчитане изпълнението й и необходимите конкретни мерки, които следва 

да се предприемат.  

 

Във връзка  с новостите в националното законодателство, последваха основни  

промени в процеса на работа на специализираното звено за улов и обработка на 

безстопанствени  животни. В резултат на това бе разработена и нова местна наредба 

„Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив”, приета 

с Решение № 199, взето с Протокол № 10 от 28.05.2009 г. на Общински съвет – 

Пловдив. В раздел седми от тази наредба се регламентират изискванията към 

собствениците на домашни кучета по отношение тяхната административна 

регистрация и норми на поведение и хигиена при извеждане на животното извън дома 

на собственика. 
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III. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  

 

С изпълнението на Плана за действие се очаква постигане на следните генерални 

цели, заложени в стратегическата част на Програмата за опазване на околната среда: 

 

ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ОПАЗАВНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, В 

ПРОЗРАЧНИ УСЛОВИЯ КЪМ ОБЩЕСТВЕНОСТТА: 

 Жителите на Община Пловдив да живеят в чист град, с добре изградени 

инфраструктурни елементи, които непрекъснато се поддържат и подобряват, в 

т.ч. намаляване влиянието от съседните общини. 

 Осигуряване на високо качество и здравословен начин на живот, социален 

просперитет и устойчиво икономическо развитие на околната среда на Община 

Пловдив. 

 

Основните цели на Програмата за опазване на околната среда на Община Пловдив 

са: 

1. Да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, 

населението, неправителствените организации и предприятията на територията 

на общината за решаване на проблемите, свързани с екологията. 

2. Да открои приоритетите в разглежданата област на общината и да съобрази 

общинските мерки с националните програми и стратегии. 

3. Да аргументира проектите на общините, предложени за финансиране от 

общински, национални и международни източници на финансиране. 

4. Да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси като ги 

съсредоточи за решаване на най-приоритетните проблеми. 

5. Да  разгледа, анализира и оцени поотделно всеки един от компонентите – води, 

почви и нарушени терени,  биоразнообразие, шум, зелени площи, радиационна 

обстановка и влияние от нейонизиращи лъчения, с относителната му тежест в 

“общото” и взаимовръзката с останалите компоненти. 

6. Да даде ясна визия за състоянието на околната среда на територията на 

Община Пловдив, да се набележат конкретни мерки и дейности за  подобряване 

състоянието на околната среда и да се създадат предпоставки за  устойчиво 

развитие. 
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IV. РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ДО МОМЕНТА 

Обобщение на постигнатите резултати 

С Решение № 425, взето с Протокол № 18/04.10.2007 г.  Общински съвет - Пловдив 

прие  ”Програма за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив“. 

 

Разработените преди това „Общинска Програма за управление на отпадъците”, 

„Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на 

Община Пловдив” и „Планове за управление на защитените територии – Пловдив”, са 

включени и стават неразделна част от Общинската Програма за опазване на околната 

среда, като информацията, целите и мерките, заложени в тях са адаптирани към 

общата проблематика. 

 

Планът за действие към Програмата за опазване на околната среда на територията на 

Община Пловдив включва три части с: краткосрочни, средносрочни и дългосрочни 

мерки, разпределени за изпълнение в периода 2006-2014 г. Настоящият анализ е 

направен в същата последователност за двете отделни части, отчитайки изпълненото 

през петгодишния период 2006-2010, след което резултатите са обобщени в изводи 

насочени към необходимостта от отпадане, преформулиране или потвърждаване 

оставането на дейности  в Дългосрочният план за действие. 

 

Структурата на представените отчети следват точно дейностите и задачите, които са 

идентични със  заложените в таблица данни в Плана за действие за периода 2006-

2008г. Резултатите от тях са обобщени по направления – изпълнени, неизпълнени 

дейности, както и дейности в процес на изпълнение.( Приложение № 1 -  

Краткосрочният план за действие; Приложение № 2 - Средносрочният план за 

действие).    

 

По направление „КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ” в изпълнение на  чл.79, 

ал.1 от Закона за опазване на околната среда Програмата за подобряване качеството 

на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив е приета с Решение № 

75, взето с Протокол № 3 от 26.02.2004г. на Общински съвет –Пловдив. Извършената 

„Актуализация на Плана за действие 2003-2010г.” към  нея, е приета с Решение  № 

396, взето с Протокол №20 от 05.11.2009г. на Общински съвет –Пловдив. Те стават 

неразделна част от  Програмата по чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната 
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среда (Обн., ДВ, бр. 91/2002 г.; посл. изм. и доп. бр. 46/2010 г.), приета с Решение № 

425 взето с Протокол №18 от 04.10.2007г. на Общинския съвет-Пловдив; 

 

В тази връзка  и с цел реализация на правни и фактически основания по отношение на 

КАВ, както и  в изпълнение на гореописаните решения на Общински съвет-Пловдив, 

ежегодното изпълнение на мерките, заложени в плана за действие се отчитат на 

заседание на Програмен съвет към “Програма за подобряване качеството на 

атмосферния въздух на територията на Община Пловдив”, пред Общински съвет-

Пловдив, както и пред РИОСВ-Пловдив. 

 

Планът за действие към Програмата за подобряване КАВ на територията на Община 

Пловдив включва три части с: краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки, 

разпределени за изпълнение в периода 2003-2010г. С изпълнението на Плана за 

действие се очаква постигане на следните цели, заложени в стратегическата част на 

Програмата: 

 

Цел 1. Достигане на нормите за серен диоксид до 01.01.2005г. и поддържането им 

Подцел 1.1- Намаляване на емисиите на серен диоксид от стопанския сектор с 50% до 

края на 2004 г.; 

Подцел 1.2 - Намаляване на емисиите от битовия сектор до 2005 г.). 

Цел 2. Достигане нормите за прах (обща), ФПЧ10 и кадмий до края на 2008 г. и 

поддържането им;  

Подцел 2.1- Намаляване на емисиите на прах от битовото отопление до края на 2006 

г. -същите мерки както в подцел 1.2.;  

Подцел 2.2 - Намаляване на условията за вторичен унос на прах до края на 2005 г.; 

Подцел 2.3 -. Намаляване с 50% на емисиите на прах от горивните процеси в 

транспорта до края на 2008г.; 

Цел 3. Подобряване на системата за наблюдение на КАВ, засилване на контрола и 

отчетността.  

Подцел 3.1. Привеждане на системата за наблюдение и контрол на атмосферния 

въздух в съответствие с нормативните изисквания до края на 2004 г.;  

Подцел 3.2. Създаване на Общинска база данни за състоянието на атмосферния 

въздух и източниците на замърсяване; 

Цел 4. Повишаване на обществената информираност и култура по проблемите на 
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замърсяването на атмосферния въздух. 

 

 

Период 2003-2004 с краткосрочни мерки 

През този период усилия са положени за намаляване на праховите емисии в 

атмосферния въздух, като е работено за постигане на следните подцели: 

 Подцел 2.2. Намаляване на условията за вторичен унос на прах до края на 

2005 г.; 

  Подцел 2.3. Намаляване с 50% на емисиите на прах от горивните процеси в 

       транспорта до края на 2008 г. 

В Приложение №.4 на Плана за действие към Програмата за подобряване КАВ на 

територията на Община Пловдив 2003-2010г. са описани реализираните действия по 

години 2003г., 2004г. и обобщено за периода. 

 

Период 2005-2007г. със средносрочни мерки 

През този период е работено за изпълнение на всички цели и подцели, заложени в 

Плана.  

 

В Приложение №4 са описани реализираните действия по години 2005, 2006, 2007 и 

обобщено за периода. 

 

Период 2008-2010г. с дългосрочни мерки 

През този период  са били предмет на изпълнение всички цели и подцели, заложени в 

Плана с изключение на Подцел 1.1 със срок на изпълнение до края на 2004 г. 

В Приложение №4 са описани резултатите постигнати по отделните мерки през 2008 г.  

 

Обобщение на постигнатите резултати по цели: 

 

Цел 1 

От страна на операторите на ГТИ са положени усилия за изпълнение на част от 

мерките  на Подцел 1.1. Това създава затруднения при потвърждаване изпълнението. 

От анализа на мониторинговите данни се установява значително намаление на 

съдържанието на серен диоксид в атмосферния въздух през последните две години. 

Това е косвено доказателство за постигане на заложените резултати. 
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В Подцели 1.1 и 1.2 на Плана за действие са заложени мерки за намаляване на 

емисиите на серен диоксид от промишления и битовия сектори. През отчетния период 

са реализирани инвестиционните програми на големите източници на емисии за 

прекратяване употребата на течни горива (използва се природен газ). 

 

Регистрирано е преминаване на природен газ на голям брой от наблюдаваните по-

малки източници на емисии от технологични и отоплителни процеси. Резултатите от 

мониторинга за КАВ недвусмислено потвърждават достигане на нормите за серен 

диоксид (макар и с известно закъснение) и поддържането им през 2007 и 2008 г. в 

нормативни граници. С това може да се констатира изпълнение на заложената Цел 1. 

 

Цел 2 

Подцел 2.1 

Намаляването на емисиите на прах от битовото отопление е предвидено да се 

постигне с мерките, заложени в Подцел 1.2 чрез газификация, топлоизолиране и 

саниране на съществуващия сграден фонд, приоритетно увеличаване на уличното 

озеленяване и площите с компактна дървесна растителност. 

 

В действителност отчетените резултати са скромни (и най-вече през 2008 г.) като 

единствено озеленителни мероприятия са извършвани през целия период, но без да 

се прецизират заложените параметри. 

 

Забелязва се частично постигане на заложената цел, но не поради целенасочени 

действия, а под влияние на икономически фактори - връщане към централното 

отопление или използване на електроенергия за битово отопление. 

 

Подцел 2.2 

За постигането на тази цел е работено за намаляване на вторичния унос и влиянието 

на транспорта. Сроковете не са спазени, но за намаляване на вторичния унос са 

отчетени: 

 Озеленителни мероприятия.  

 Ремонтни работи на уличната мрежа.  

 Метене и миене на уличната мрежа.  
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 Контрол върху предоставеното “тротоарно право”.  

 Изграждане на велосипедни алеи.  

 

Като цяло изпълнените мероприятия не е постигната целта и вместо намаляване на 

условията за вторичен унос на прах са възникнали нови. 

 

Подцел 2.3  

Със значително закъснение (едва през 2008 г.) е разработена стратегията за подмяна 

на автобусния парк на градски транспорт за съобразяването му с изискванията за 

опазване на атмосферния въздух. Няма единна стратегия, а са представени пет 

отделни стратегии, понеже толкова са фирмите, обслужващи градския транспорт през 

2008 г. 

 

Посочена  е схемата, по която се предвижда подмяната на остарелия автобусен парк, 

осигуряваща параметри не по-ниски от “Евро 4”. През същата 2008 г. (точно преди да 

изтече срока на заложената мярка) е разработена и приета Стратегия за развитие на 

тролейбусния транспорт в град Пловдив” с четири етапа за внедряване и 

модернизация – през първия (2008 г.) са възстановени участъци от контактната 

мрежа, обслужването на линия № 19, доставка на 9 бр. тролейбуси и възстановяване 

на 10 бр.стари. 

 

За ограничаване на тежкотоварния транспортен поток по артериите с превишение на 

нормите на прах е разработен проект, изготвена е спецификация на пътните знаци и 

указателните табели за вътрешния ринг, частично е реализирана схема за извеждане 

на транзитното движение извън чертите на града. Не е довършено изграждането на 

източния обходен път ІІ- 86 от РПМ в съответствие с ОУП. 

 

Частично е разработена и  оптимизация на транспортното движение на територията 

на Общината: 

 

Не е постигнато заложеното намаляване с 50% на емисиите на прах от горивните 

процеси в транспорта до края на 2008 г., но е регистрирано от мониторинговата 

система завишение на концентрациите на прах в атмосферния въздух. 
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Цел 3 

При подобряване на системата за наблюдение на КАВ и засилване на контрола и 

отчетността са постигнати положителни резултати. 

В Плана са заложени действия за създаване на база данни за количествата и 

качествата на продадените/използваните горива по видове на територията на Община 

Пловдив и количеството на емисиите от промишлените източници. През отчетния 

петгодишен период 2004-2008г. липсват данни за  продадените/използваните горива 

по видове на територията на Община. 

 

През целия период е осъществяван контрол върху техническото състояние на 

горивните инсталации с мощност над 500 kW и използваните от тях горива от страна 

на РИОСВ- Пловдив. Понастоящем се наблюдават 26 източника на емисии в 

атмосферния въздух, от които само 9 работят с гориво, различно от природна газ. 

 

Цел 4 

За повишаване на обществената информираност и култура по проблемите на 

замърсяването на атмосферния въздух има предприети редица мерки, разписани 

подробно  в Приложение №4 

  

Констатация като цяло за изпълнението на Плана до края на 2008 г.: 

 Изпълнена е Цел 1 - достигане на нормите за серен диоксид и поддържането им 

през 2007 и 2008 г.; 

 По отношение на кадмия целта е реализирана през 2008 г. - не са регистрирани 

       превишения на нормите; 

 Завишавано е съдържанието на обща суспендирана прах и ФПЧ10. Не е 

постигнато заложеното в Цел 2 достигане на нормите за обща прах и ФПЧ10 до 

края на 2008 г.; 

  Частично са постигнати Цели 3 и 4 на Плана и Програмата. 

 

Актуализация на Плана за действие 2009-2010г. към Програмата за подобряване 

качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив 

Актуализацията се отнася за последното тримесечие на 2009 г. и календарната 2010г. 

С нея се добавят мерки със специален приоритет, чието изпълнение е неотложно. Те 



Актуализация на План за действие към „Програма за опазване на околната среда 
на територията на Община Пловдив” 

     

22 

са насочени за изпълнение на Цел 2 на избраната стратегическа позиция на 

Програмата, поради превишаване на нормите за прах и ФПЧ10 през последните 

години. 

 

Предлаганите действия със специален приоритет обхващат мерки за чистота на 

уличната мрежа, състоянието на уличните настилки и транспортния трафик. 

  

В Приложение № 4са представени в табличен вид Актуализация на Плана за действие  

за периода 2009-2010г. към Програмата за подобряване качеството на атмосферния 

въздух на територията на Община Пловдив и дейностите  допринесли за  

изпълнението му. 

 

От направеният отчет на План за действие – 2006-2008 г. е видно, че по направление 

ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ и ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ОБЩИНАТА И 

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВАТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА”, от заложените дванайсет 

дейности са изпълнени четири – 1.2, 1.6, 2.1 и 2.3, в изпълнение са шест – 1.1, 1.3, 1.4, 

1.7, 1.9, 2.2,  и не са изпълнени две дейности – 1.5 и 1.8. (виж Приложение № 1 и № 2).  

 

Изпълнени дейности: 

Изготвената програма за поетапно подменяне на стари и амортизирани 

канализационни тръби и съоръжения, доведе до намаляване на течовете от 

канализационната мрежа и подобряване на водоотвеждането. 

 

Съставеният график за подмяна на старите тръби от водопроводната мрежа увеличи 

ефективността на водопроводната мрежа. 

 

Изграждането на Северния обходен колектор допренесе за намаляване на 

екологично ниво на замърсеност на водите на река Марица. След изпълнение на  

проекта са обхванати отпадните води от Северната градска част на гр. Пловдив и 

отведени за пречистване в съществуващата пречиствателна станция за отпадни води 

на гр. Пловдив.  

 

Непостигнати мерки: 
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Не е решен цялостно и на съвременно равнище екологосъобразното третиране на 

обезводнените утайки от ПСОВ.  

 

Приоритетни инвестиции в сектора на водите и отпадъчните води в гр. Пловдив 

определени с Генералният план и Прединвестиционните проучвания не се разглеждат, 

в контекста на финансирането по Кохезионния фонд.  

 

Към днешна дата не е разработена Програма за развитието на водоснабдяването и 

канализацията на територията на общината в съответствие с Плановете за 

управление на речните басейни, Стратегията за развитие и управление на 

водоснабдяването и канализацията, Общинския план за развитие и Програмата за 

реализация на Общинския план за развитие, с Регионалния генерален план на В и К 

системите и съоръженията на обособената територия и генералните планове на 

агломерации над 10 000 е. ж. на В и К системите и съоръженията, в изпълнение на Чл. 

10в. (2) т.1 от Закона за водите (Нов - ДВ, бр. 47, в сила от 2009 г.).   

 

След детайлно сравняване на дейностите, които остават неизпълнени, с мерките 

предвидени в Генералният план и изводите от Прединвестиционните проучвания е 

видно, че те не се припокриват.  Включително, част от тях отпадат (т. 1.3, т.1.5), като 

приоритетни за Община Пловдив (виж Приложение № 1 и № 2). 

 

По направление ПОЧИСТВАНЕ КОРИТОТО НА РЕКА МАРИЦА ОТ НАНОСИ И 

РАСТИТЕЛНОСТ, отчетът на Краткосрочният – 2006-2008 г. и Средносрочният план за 

действие – 2009-2010г. показва, че от трите предвидени задачи, по една дейност е 

изпълнена – 3.3, в изпълнение – 3.2 и не е изпълнена – 3.1. (виж Приложение № 1 и № 

2.). 

 

Изпълнени дейности: 

 

Почистената дървесната и храстова растителност на коритото на р. Марица, без 

изнасяне на инертни материали, в регулационните граници на гр. Пловдив, в участъка 

от ЖП мост на линия Пловдив-Карлово до р. Пясъчник подобри естетическото 

състояние на реката и увеличи проводимостта на реката. 

Намерено е финансиране за укрепване на бреговата ивица. 
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Непостигнати мерки: 

 

Не е реализиран проект за изграждане на “Северен облекчителен колектор”, което 

води до периодично компрометиране на заустване на ГК2 и възпрепятстване на 

извеждането на водите от оризищата.  

 

Заложените мерки в направлението не са съобразени с индикаторите за наблюдение 

и контрол при прилагане на ПУРБ и изготвената Екологична оценка №5-2/2009г.  

Дейностите не импонират в целостта си на новият ред, определен в Глава девета 

„ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДИТЕ“ в изменението в бр. 61 от 

2010 г.на Закона за водите. 

 

Предприетите мерки не постигат пълно минимизиране на опасността от наводняване, 

предизвикано от преминаване на големи водни количества вследствие на 

предвидими, непредвидими и изключителни обстоятелства.   

 

В направление ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСА С ТРЕТИРАНЕТО 

НА ОТПАДЪЦИТЕ са предвидени единайсет дейности в плана за действие. 

Ежегодните отчети в това направление показват, че десет от тях  - 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 

4.7, 4.8 и 4.10 (виж  Приложение № 1 и Приложение № 2) се изпълняват ежегодно.  

 

Изпълнени дейности: 

 

Община Пловдив своевременно предприема мерки за управление на отпадъците. 

Постигнати са споразумения с общините в района и Министерство на околната среда 

и водите, и е изграден завод за обработване и обезвреждане на битовите отпадъци с 

депо за неопасни отпадъци. 

 

Община Пловдив участва в създаването на регионално сдружение, по отношение на 

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, 

Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, 

Садово, Брезово, Първомай, в местност „Паша махала”, землище с.Цалапица, за 

което има издадено комплексно разрешително № 355-Н0/2008 г. от ИАОС, в сила от 
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02.01.2009 г. Депото се намира на 18 километра, западно от града. Площта, заета с 

отпадъци е 197 дка., а рекултивираната площ на депото е 35 дка. Към момента са 

депонирани 2 125 000 тона отпадъци. 

 

С изпълнението на инструкциите за проверка на съответствието на параметрите с 

тези в Комплексното разлешително се постига стриктен контрол на емисионното и 

имисионното състояние на компонентите на околната среда в района на депото.  

 

Морфологичния състав на отпадъците, приети на депото в с.Цалапица, показва 

увеличено съдържание на пластмаса и висок процент на биоразградими отпадъци. В 

началото на 2009 г. за Община Пловдив е разработен проект „Система от типови 

компостери за листна маса и други биологично разградими растителни отпадъци на 

територията на Община Пловдив”.  

 

Община Пловдив е въвела система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, 

като за целта е сключила договори с „ЕКОБУЛПАК” АД (през 2007 г. за обслужване на 

районите Централен, Източен, Западен, Северен, Южен) и „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД 

(през 2009 г. за обслужване на район Тракия) в качеството им на Организации по 

оползотворяване. В следствие на въвеждането на системата за разделно събиране, е 

намален процента на депонирания отпадък с около 7 %. 

 

С въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците и оползотворяване на 

част от тях се намали количеството на извозваните отпадъци, което от своя страна 

влияе върху капацитетните възможности на депото. 

 

Описаната и съхранена информация за дружествата и търговците, които извършват 

дейности с отпадъци се използва при издаване на разрешителни за депониране на 

производствени неопасни отпадъци на депо за неопасни отпадъци на гр. Пловдив, в 

землището на с. Цалапица, като едновременно с това се извършва проверка по 

документи на съответните предприятия.  

 

Община Пловдив участва в създаването и на регионално сдружение по отношение на 

„Инсталация  за биологично разграждане по закрит способ и Депо за неопасни 

отпадъци” в землището на с.Шишманци, съгласно Решение № 354 от 18.08.2010 г. на 
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Общински съвет – Пловдив. За „Инсталация  за биологично разграждане по закрит 

способ и Депо за неопасни отпадъци” има издадено Комплексно разрешително № 380-

Н0/2009 г. от ИАОС, в сила от 03.11.2009 г. Изгражданеият  “Завод за преработка на 

ТБО” доведе до трайно решаванена проблема с ТБО. 

 

Със средства от ПУДОС са възстановени и подобрени екологичното и естетическо 

състояние на замърсени с отпадъци терени.  

 

Отпадна необходимостта от изпълнението на дейност 4.9 „Обособяване на терен за 

загробване на отпадъци от животински произход в имот с кадастрален № 147 в 

землище Пловдив-Запад“, поради създадена добра организация от страна на Община 

Пловдив и съдействието на ”Екарисаж”- Варна по събиране и транспортиране на 

трупове на животни от територията на гр.Пловдив. 

 

Дейността т. 4.4 „Изграждане на регионален инсинератор за болничните отпадъци и 

третирането на получената сгурия и пепел“ е обект с екологично значение. В 

съответствие с целите на Националната стратегия за управление на отпадъците за 

периода 2009 – 2013 г., на територията на „Инсталация  за биологично разграждане по 

закрит способ и Депо за неопасни отпадъци” в с.Шишманци е въведена система за 

оползотворяване на биоразградими битови отпадъци – компостираща инсталация, в 

която се компостират биоразградимите отпадъци. Съгласно технологичната схема, 

при преработката на отпадъците се получават 70 % компост и рециклируеми отпадъци 

и 30 % неоползотворяеми отпадъци, които се депонират на „Депо за неопасни 

отпадъци” в с.Шишманци. За степента на изпълнение на проекта се подава ежегодно 

информация на РИОСВ – Пловдив.  

 

Неопасните отпадъци и тези с характер на битови отпадъци от производствените 

предприятия се депонират на Регионално депо за неопасни отпадъци, в землището на 

с.Цалапица.  

 

Строителните отпадъци от гр.Пловдив и региона се обработват и депонират на депо 

за строителни отпадъци, съгласно Разрешение № 09-ДО-935-00/23.02.2010 г., 

издадено по реда на чл.12 от Закона за управление на отпадъците. Депото е 
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разположено на територията на с.Първенец, община Родопи, на около 13 километра 

от Пловдив. 

 

Непостигнати мерки: 

 

В анализната част на актуализираната  „Програма за управление на отпадъците на 

територията на Община Пловдив 2011 – 2016 г.” е направена детайлна оценка на 

степента на постигане на основните цели в „Общинска Програма за управление на 

отпадъците”. 

 

Набелязани са цели, приоритети и дейности, които трябва да станат част от плана за 

действие към Програмата за опазване на околната среда. 

 

Неизпълнените 4.6 и 4.11 (виж. Приложение № 1 и Приложение № 2) са предвидени 

като дейности в плана за действие към „Програма за управление на отпадъците на 

територията на Община Пловдив 2011 – 2016 г.”.  

 

Включването на новите мерки ще доведе до обобщаване на различните 

законодателни, институционални, икономически и технически мерки и прилагане на 

интегриран подход за управление на отпадъците. Основните дейности е необходимо 

за бъдат приложени, за да може общинската политика, свързана с управлението на 

дейностите по отпадъците, да отговаря на Европейските изисквания. 

 

В направление УПРАВЛЕНСКИ И ИНФРАСТРУКТУРА са предвидени деветнайсет 

мерки, в три направления:  

 оптимизиране на взаимодействието между общините; 

 разширение, модернизация и реконструкция на инфраструктурни обекти; 

 програми за предотвратяване на здравния риск за населението от 

Община Пловдив. 

 

Изпълнени дейности: 

 

Дейностите от организационен характер (5.1, 5.6 и 5.7 (виж. Приложение № 1 и 

Приложение № 2), са реализирани под различна форма в годините. Те имат постоянен 
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характер и са повлияли положително върху създаване на устойчива система за 

междуселищно развитие по екологични проекти и направления. Сътрудничеството 

между отделните общини е подкрепено от европейското и местното законодателство.  

 

Непрекъснато са правени допълнения или промени в местната нормативна уредба с 

цел постигане на хармонизация с европейските изисквания.  В тази връзка в  

плановете за действие по отделните компоненти са изпълнявани организационни и 

информационни мерки. 

 

Инфраструктурните проекти (5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17 и 5.19) 

(виж. Приложение № 1 и Приложение № 2) са част от Програмата за реализация на 

общинския план за развитие. Изпълнението им е приключило в рамките на 

Средносрочният план за действие.  

 

Състоянието и видът на уличната мрежа са от съществено значение за нивата на 

транспортния шум. Изпълнението на инфраструктурните проекти дават пряко 

отражение върху параметрите, както по отношение на  шумовите характеристики, така 

и по отношение на  зъмърсители в атмосферния въздух. 

 

Дейностите в направление предотвратяване на здравния риск за населението от 

Община Пловдив (5.2, 5.3 и 5.4 (виж Приложение № 1 и Приложение № 2)  не 

съответстват с действащото законодателство на национално и местно ниво, в т.ч. 

общинските програми в това направление.  

 

Разработена е „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Пловдив 2008 – 2011г.” и „Програма за овладяване 

популацията на безстопанствените котки на територията на Община Пловдив – 2010 – 

2014г.“, които са в съответствие и  изпълнение на Закона за защита на животните.  

 

Мерките в плановете за действие и към двете програми са насочени основно към 

масовата обработка на безстопанствените животни и идентификация и строг контрол 

върху домашните любимци. 
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Започва изграждането на мрежа от обособени места за свободно разхождане на 

домашни кучета – 5 площадки за периода 2009-2011 г. (т.1.1 от стария план за 

действие).  

 

След започване работа по овладяване популацията на безстопанствените кучета в 

Пловдив по начина регламентиран в новото законодателство, започва да се 

наблюдава повишаване на обществената нетърпимост към нарастващия брой  

безстопанствени котки на територията на Пловдив. За това говорят конкретни жалби, 

постъпващи в администрацията, случаи на агресивно поведение и посегателства 

срещу животните, отразени в медиите. Тази тенденция е особено засилена през 

летните месеци и през есента, когато  се размножават бълхите, които пък паразитират 

по животните с постоянна телесна температура (котки, кучета и др.) и се 

разпространяват чрез тях.  

 

През есента на  2009 г. администрацията възлага извършване на  преброяване на 

безстопанствените кучета и котки на територията на Пловдив по утвърдена методика, 

като резултатите категорично показват, че броят на бездомните котки (7623) е в пъти 

по-голям от броя на безстопанствените кучета (686). На фона на брой население на 

Пловдив, тези данни не говорят за „свръх популация” на бездомни котки, но дават 

сериозно основание на администрацията да предприеме действия по овладяване и на  

тяхната популация,  по начин съответстващ на разпоредбите в специфичното 

законодателство. 

 

С Решение № 315, взето с Протокол № 22 от 03.08.2010 г. на Общински съвет – 

Пловдив, бе приета „Програма за овладяване популацията на безстопанствените 

котки на територията на Община Пловдив 2010-2014 г.” и от месец октомври 2010 г. 

започва реално нейното изпълнение.  

 

Впечатляващото в дейността на общинската администрация на Пловдив е 

пионерството в областта на овладяване популацията на безстопанствените котки. 

Това е единствената община в България, която разработва Програма по реда на 

Закона за защита на животните за този биологичен вид, стартира веднага нейното 

реализиране и изпълнение на заложените мерки.  
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В края на 2009 – началото на 2010 г. по идея на общинските еколози е изготвен и 

стартиран  проект „Отряд Зоодоброволци”. В изпълнението на проекта се включват 50 

граждани – доброволци, които полагат грижи за бездомните котки в района, в който 

живеят. Тези хора са ангажирани, освен с ежедневното обгрижване на животните, по 

начин опазващ чистотата на околната среда от хранителни остатъци, но и с редовното 

обезпаразитяване, ваксиниране на котките, съдействие при улова и предаването на 

животните за последващите законови манипулации, и отново - последващи грижи на 

улицата. 

 

През 2010 г. съвместно с частна ветеринарна клиника се провежда месец на 

безплатното обезпаразитяване на домашни любимци (кучета и котки), което е в 

подкрепа твърдението че наличието на безстопанствени животни е социален проблем, 

общ проблем и неговото решаване  би следвало да се решава съвместно от всички 

институции, които имат отношение към проблема – общинска администрация, и 

ветеринарните лекари, и организациите за защита на животните – всеки с уменията на 

професията и призванието си, с лостовете и механизмите на институцията, която 

представлява. 

 

„Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията 

на Община Пловдив 2008 – 2011г.” и „Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените котки на територията на Община Пловдив – 2010 – 2014г.“ се 

отчитат ежегодно пред Общински съвет Пловдив и НВМС, съгласно чл.40  ал.2 от 

Закона за защита на животните. Към всяка една от двете програми са предвидени 

мерки, регламентирани в специализираното законодателство, контрол върху което 

изпълнява МЗХ.  

 

През  2009г. регистрите за домашни кучета, обслужвани от районните администрации 

са заменени с  изработен и въведен ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР за административна 

регистрация на домашни кучета. Работата с електронния регистър, позволява бърза и 

коректна работа с клиенти - собственици на домашни кучета; добра оперативност и 

нагледност при изготвяне на справки и издаване на удостоверение за регистрация и 

платена такса; възможност за обобщаване на данни, изготвяне на отчети и справки, 

прогнози за приходи; контрол върху собственици на домашни кучета, незаплатили 

своевременно „такса за притежаване на куче”, автоматично генериране на 



Актуализация на План за действие към „Програма за опазване на околната среда 
на територията на Община Пловдив” 

     

31 

уведомления – предписания до незаплатилите таксата за притежаване на куче (т.1.2 и 

т.1.5 от стария план за действие).  

 

Реорганизирана е работата на специализираното звено по обработка на животните, 

извършени са ремонтни дейности - създаване на по-добри условия за работа на 

персонала и пребиваването  на животните. Закупени са транспортни средства, 

инструментариум и пр. – т.2.1, т.2.2, т.2.3 и т. 2.4. 

 

Най-трудно осъществимо мероприятие от стария план за действие се оказва 

проектирането и строителство на приют (мярка 3), отговарящ на нормативните 

изисквания, тъй като не е намерен подходящ терен в рамките на Община Пловдив. 

Въпреки, че изтеглянето на животните в приюти не се препоръчва като основна, 

решаваща проблема мярка, с цел удовлетворяване нарастващото нетърпение на 

населението към популацията на безстопанствените кучета е препоръчително в 

актуализирания план за действие това мероприятие  отново да бъде на приоритетно 

място.  Необходимо е да се предвидят мерки, които да стимулират собствениците на 

домашни кучета да ги регистрират административно, да заплащат редовно „такса за 

притежаване на куче”, да кастрират животните, да поставят микрочипове на своите 

домашни любимци. 

 

В направление ЗЕМИ, ПОЧВИ И НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ има предвидени две дейности 

(6.1. и 6.2. (виж Приложение № 1 и Приложение № 2), които не са изпълнени. От 

направеният анализ в Програмата за опазване на околната среда, с този компонент са 

свързани слабите страни на Община Пловдив. На база на тях са формулирани цели, 

които не са постигнати.  

 

В направление ШУМОВО НАТОВАРВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА има предвидени 

две дейности (7.1. и 7.2. (виж Приложение № 1 и Приложение № 2), които са 

изпълнени. Създадена е актуална картина за акустичната среда на гр. Пловдив в 

съответствие с Директива 2002/49/ЕС. 

 

В изпълнение на чл.8, ал.1, т.1 от Закона за защита от шума в околната среда, Кмета 

на Община Пловдив, възлага изработването на План за действие към готовата вече 



Актуализация на План за действие към „Програма за опазване на околната среда 
на територията на Община Пловдив” 

     

32 

Стратегическа карта за шум на Пловдив, който да е в  съответствие с  нормативните 

изисквания. 

 

В  Планът за действие са включени данни, относно  основните източници и причини за 

превишените нива на шум в Пловдив. Направени са анализ и оценка на шумовото 

натоварване в града ни през  последните 5 години, описани  са   методите за 

измерване и анализ, които са използвани, отчетени са и предприетите до момента 

мерки от страна на администрацията в посока намаляване на шумовото замърсяване.  

 

Планът за действие към Стратегическата карта за шум за агломерация Пловдив е 

приет с Решение № 311, взето с Протокол № 15 от 03.08.2010 г. на Общински съвет – 

Пловдив. Предвидените в него конкретни мерки за намаляване нивата на шум, са 

разпределени в краткосрочен (2010 – 2013), средносрочен (2014-2017) и дългосрочен 

период (2018-2020). 

 

В направление ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ И ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ са предвидени 

дванайсет дейности.  

 

Изпълнени дейности: 

 

С реализирането на дейности 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.9 и 8.10 (виж Приложение № 1 и 

Приложение № 2) е постигнато подобряване състоянието и ефективността на 

поддържането на зелените системи.  Всички те са с постоянен срок на действие и 

ежегодно са изпълнявани различни мероприятия за постигане на основните цели.   

 

Започнато е възстановяване на междублокови пространства, като е стартирано 

осигуряване на графични материали – схеми на отредените зелени площи, детски и 

спортни площадки в жилищните комплекси, крайбрежната ивица на р. Марица и 

уличните пространства в града.  

 

Влиянието на хигиенния ефект на озеленяването във вътрешността на парковата 

площ показва, че на разстояние от 100 m от окръжаващата градска среда се получава 

20-кратно намаляване на праха във въздуха, 3-4 пъти по-малко съдържание на олово 

в него и двукратно по-ниско съдържание на въглероден двуокис. 
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Изграденото ново зелено строителство в неусвоени терени и около натоварените 

пътни артерии води до подобряване на микроклимата и намаляване на шумовото 

натоварване.  

 

Поддържането на общинските зелени площи се изпълнява от Общинско предприятие 

„Градини и паркове”. Работи се в посока : 

 Повишаване квалификацията на работния персонал. 

  Подмяна на морално остаряла техника /товарна, за косене, за окастряне, за 

почистване на площи от отстранени дървета на пределна възраст и подготовката 

им за ново засаждане/. 

 Създаване на нова база /разсадник, цветопроизводна/ в това число ограждане, 

проектиране и реализация. 

 Нова концепция за „водно стопанство”, включващо: обследване, картотекиране,  

инвентаризация на съществуващи помпени съоръжения и изграждане на нови. 

Амортизираната и негодна за експлоатация поливна система е изключителен 

проблем за поддържане на оптимални условия за развитие на тревни площи, 

дървета и храсти. 

 Охрана и наблюдение, с цел ефективен контрол по опазване на зелената система, 

изграждане на преградни съоръжения срещу паркирането на МПС върху зелени 

площи, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в зелени площи. 

 Осъществяване на проект за разделно събиране и компостиране на растителни 

отпадъци събирани на територията на Община Пловдив 

 

По набирателна сметка „Зелена система” в Община Пловдив се събират всички такси 

и санкции наложени на юридически и физически лица за дейности в зелената система 

и обособяване на  „Фонд зелена система”, в който всички постъпили от горе 

цитираните дейности средства ще бъдат използвани за поддържането и развитието на 

зелената система на града. 

 

В периода 2008 – 2010 г. е извършена  актуализация на паспортите на зелените 

площи за район Централен, район Северен, район Тракия и район Южен. 

Администрацията предвижда актуализация на паспортите и на останалите два района 

през 2011-2012 г., съгласно изискванията на нормативната уредба.  
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Данните от извършената паспортизация на район Централен са качени на цифров 

модел на зелената система посредством закупения специализиран информационен 

продукт „Зелена система и защитени територии”, като предстои да бъдат качени и 

останалите паспорти. 

 

Изготвена е информационна база, на единна Система за управление и развитие, 

обследване, оптимизиране и контрол на поливни системи в озеленени площи. Тя 

съдържа  подробна информация за всеки един елемент от поливната система. 

Предвижда се да се събират данни и за извършени ремонтни дейности, профилактика, 

изменения и експлоатация за текущия поливен сезон.    

 

Информационната база и стриктното й попълване ще служи за основа за определяне 

на стратегия за развитието на поливните системи на територията на Община Пловдив.  

  

През юли 2009 г. е направен обстоен климатичен анализ за района на град Пловдив. 

 

Непостигнати мерки: 

 

Изграждане на нови сондажи и поливни водопроводи са все още крайно недостатъчни. 

Не е направена паспортизация на поливните системи, питейните фонтанки, както и 

липсва пълна проектна документация за всички фонтани на територията на Община 

Пловдив. 

 

Реализацията на дейностите, относно разширяване на зелената система са от 

основно значение за чистотата на атмосферния въздух, шума и биоразнообразието.  

 

Разработеният проект за обособяване на сини зони в най-натоварените с транспорт 

райони намали замърсяванията на атмосферния възду, шумовото натоварване.  

 

Дейности 8.5, 8.7, 8.8 и 8.12 (виж Приложение № 1 и Приложение № 2) касаят 

провеждане на адекватна политика за поддържане на защитените територии.   

 

Изпълнени дейности: 

 



Актуализация на План за действие към „Програма за опазване на околната среда 
на територията на Община Пловдив” 

     

35 

Разработен е  ПУП на „Хълм на Освободителите”,  ПУП на „Данов хълм” е в процес на 

разработка, като очакванията са до края на настоящата година да бъде приет с 

Решение на Общински съвет-Пловдив. Предстои да бъде разработен и ПУП за 

„Младежки хълм”. Бреговете на р. Марица не подлежат на изработване на ПУП.  

 

Непостигнати мерки: 

 

Мерките в утвърдените от МОСВ Плановете за управление на защитените територии 

изискват реализирането на действия за възстановяване на изчезнали и редки видове, 

отстраняване на безвъзвратно загинала растителност, създаване на благоприятни 

условия за развитието на растителността и др. За цялостното им изпълнение не са 

намерени финансови средства.  

 

Не е разработен проект за реинтродуциране на изчезнали редки видове в защитените 

територии и поречието на р.Марица чрез възстановяване на условията за тяхното 

развитие. 

 

Дейност 8.11 (виж Приложение № 1) е в процес на реализация. Намаляване на 

замърсяванията на атмосферния въздух и намаляване на шумовото натоварване, 

прави тази мярка от важно значение и приоритетна в плановете за действие и в двата 

компонента. 

 

Пълни отчети по Краткосрочният и Дългосрочният план за действие са 

представени съответно в Приложение № 5 и Приложение № 6. 
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Раздел Втори 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ „ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ 
НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

І. КОМПОНЕНТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

Съгласно чл. 4. от Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 

Септември 2002г.) ,,Компонентите на околната среда са: атмосферният въздух, 

атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафтът, природните обекти, 

минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи”. 

 

1. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 
 

Краткосрочни действия (2011 г.) 

 

Приоритет 1: Намаляване на емисиите ФПЧ10 и NO2 от битовото отопление 

Цел 1.1 Стимулиране използването на природен газ, централизирано 

тополоснабдяване и ВЕИ за отопление и топла вода с цел увеличаване на броя на 

домакинствата, използващи тези по екологично целесъобразни ресурси.  

Цел 1.2 Ограничаване използването на примитивни печки за отопление на твърди 

горива с ниска топлинна ефективност, както и използването на нискокачествени 

въглища и брикети. 

Цел 1.3 Разширяване схемата за енергийно подпомагане чрез предоставяне на по-

качествени горива, включване на топлинната ефективност на средствата за отопление 

и подобряването на енергийните характеристики на сградите.  

Цел 1.4 Засилена информационна кампания сред населението на Пловдив  за 

използване на по-качествени горива (по-висока калоричност, по-малко прах) за 

отопление от домакинствата още  за отоплителен сезон 2011-2012 г. , както и за 

употребата на биогорива, печки и котли с висок коефициент на  полезно действие.   

 

Приоритет 2: Намаляване на  емисиите ФПЧ10 и NO2 от транспортния поток 

Цел 2.1 Ограничаване на трафика на тежкотоварните превозни средства над 3,5 тона 

и допълнителния трафик от съседни населени места с цел за намаляване 
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потреблението на горива, намаляване на праховите  частици от ерозията на пътя и 

вторично разпрашаване, избягване на задръствания. 

Цел 2.2 Повишаване на  привлекателността на масовия градски обществен транспорт 

чрез създаване на  приоритетни коридори за автобусите на градския транспорт, по-

комфортни и екологично чисти автобуси и атрактивни цени с цел повишаване на 

използването на МГОТ за сметка на  личните автомобили. 

Цел 2.3 Интегриране на алтернативни начини на придвижване в планирането на 

транспортната инфраструктура - създаване на безопасни и привлекателни условия за 

придвижване с велосипед, пеша и “градски влакове (S-Bahn). 

Цел 2.4 Провеждане на информационни кампании сред обществеността за 

алтернативите начини на придвижване, интегриране на знания за устойчив транспорт 

в училищата. 

Цел 2.5 Стимулиране на използването на  чисти горива и превозни средства в 

транспорта, схеми за споделени пътувания, въвеждане на планове за мобилност в 

бизнес и индустриалните зони. 

 

Приорител 3: Намаляване на емисиите ФПЧ10 и NO2 от промишлеността, 

обществените сгради и търговските обекти 

Цел 3.1 Използване като енергоносител на екологично чисти горива (подмяна на 

мазут, дизелово гориво с използване на газ, централно топлоснабдяване и ВЕИ за 

отопление и топла вода) в обществените сгради. 

Цел 3.2 Използване като енергоносител на екологично чисти горива (подмяна на 

мазут, дизелово гориво с използване на газ, централно топлоснабдяване и ВЕИ за 

отопление и топла вода) в търговски и офис обекти.   

Цел 3.3 Използване като енергоносител на екологично чисти горива (подмяна на 

мазут, дизелово гориво и т.н. с природен газ) в промишлени МСП  

 

Приоритет 4: Намаляване на ФПЧ10, емитирани от неорганизирани, площни и 

други източници 

Цел 4.1    Модернизиране на системата за хигиниезиране на уличната мрежа  

Цел 4.2 Извършване на почистващи дейности съобразно сезонния характер на 

замърсяването с ФПЧ10  -  при благоприятни атмосферни условия (липса на вятър, по-

висока влажност на въздуха и др.) и предотвратяващи прахоунос и ресуспензията на  

прах, съответно и на ФПЧ10 
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Цел 4.3  Провеждане на озеленителни мероприятия върху ерозирали и пустеещи 

терени в промишлените и градски зони 

Цел 4.4  Контрол върху извършване на строителните и ремонтните дейности на 

територията на общината за предотвратяване износа на пръст и отпадъци по улиците 

на Пловдив (използване на прахозащитни прегради, измиване на гумите, и пр.) 

Цел 4.5 Поддържане в добро състояние на зелените площи и създаване на нови 

такива.  

 

Средносрочни действия (2012г.) 

 

Приоритет 1 Намаляване на емисиите ФПЧ10 и NO2 от битовото отопление 

Цел 1.1. Реализиране на проекти за разширяване на централното топлоснабдяване на 

жилищния сектор. 

Цел 1.2  Реализиране на проекти за разширяване газоснабдяването на жилищния 

сектор. 

 

Цел 1.3  Реализиране на проекти за използване на ВЕИ отопление . 

Цел 1.4 Разширяване схемата за енергийно подпомагане чрез снабдяване с по-

качествени горива, включване на топлинната ефективност на средствата за отопление 

и подобряването на енергийните характеристики на сградите.  

Цел 1.5 Информиране на населението на Пловдив  за използване на по-качествени 

горива (по-висока калоричност, по-малко прах) за отопление от домакинствата за 

отоплителен сезон 2012 - 2013 г. , както и за предимствата от по- ефективните начини 

на отопление.  

 

Приоритет 2: Намаляване на  емисиите ФПЧ10 и NO2 от транспортния поток 

 

Цел 2.1 Ограничаване на трафика на тежкотоварните превозни средства над 3,5 тона 

и допълнителния трафик от съседни населени места с цел за намаляване 

потреблението на горива, намаляване на праховите частици от ерозията на пътя и 

вторично разпрашаване, избягване на задръствания. 

Цел 2.2 Повишаване на привлекателността на масовия градски обществен транспорт 

чрез създаване на  приоритетни коридори за автобусите на градския транспорт, по-
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комфортни и екологично чисти автобуси и атрактивни цени с цел повишаване на 

използването на МГОТ за сметка на  личните автомобили. 

Цел 2.3 Интегриране на алтернативни начини на придвижване в планирането на 

транспортната инфраструктура - създаване на безопасни и привлекателни условия за 

придвижване с велосипед, пеша и “градски влакове (S-Bahn). 

Цел 2.4 Провеждане на информационни кампании сред обществеността за 

алтернативите начини на придвижване, интегриране на знания за устойчив транспорт 

в училищата. 

Цел 2.5 Стимулиране на използването на  чисти горива и превозни средства в 

транспорта, схеми за споделени пътувания, въвеждане на планове за придвижване в 

бизнес и индустриалните зони. 

 

Приоритет: 3 Намаляване на емисиите ФПЧ10 и NO2 от промишлеността, 

обществените сгради и търговските обекти 

Цел 3.1 Реализиране на проекти за използване като енергоносител на екологично 

чисти горива (подмяна на мазут, дизелово гориво с използване на газ, централно 

топлоснабдяване и ВЕИ за отопление и топла вода) в обществените сгради 

(Приложение1) 

Цел 3.2 Реализиране на проекти за използване на екологично чисти горива (подмяна 

на мазут, дизелово гориво с използване на газ, централно топлоснабдяване и ВЕИ за 

отопление и топла вода) в търговски и офис обекти   

Цел 3.3 Реализиране на проекти за използване на екологично чисти горива (подмяна 

на мазут, дизелово гориво и т.н. с природен газ) в промишлеността. 

 

Приоритет 4: Намаляване на ФПЧ10, емитирани от неорганизирани, площни и 

други източници 

Цел   4.1  Модернизиране на системата за хигиенизизиране на уличната мрежа  

Цел 4.2 Извършване на почистващи дейности съобразно сезонния характер на 

замърсяването с ФПЧ10  -  при благоприятни атмосферни условия (липса на вятър, по-

висока влажност на въздуха и др.) и предотвратяващи прахоунос и ресуспендия на  

ФПЧ10. 

Цел 4.3 Провеждане на озеленителни мероприятия върху ерозирали и пустеещи 

терени в промишлените и градски зони. 
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Цел 4.4 Контрол върху извършване на строителните и ремонтните дейности на 

територията на общината за предотвратяване износа на пръст и отпадъци по улиците 

на Пловдив (използване на прахозащитни прегради, измиване на гумите, и п.)  

Цел 4.5 Поддържане в добро състояние на зелените площи и създаване на нови 

такива.  

 

Дългосрочни действия (2013г.) 

 

Приоритет 1 Намаляване на емисиите ФПЧ10 и NO2 от битовото отопление 

Цел 1.1 Реализиране на проекти за разширяване на централното топлоснабдяване на 

жилищния сектор 

Цел 1.2  Реализиране на проекти за газоснабдяване на жилищния сектор 

Цел 1.3  Реализиране на проекти за използване на ВЕИ отопление  

Цел 1.4 Разширяване схемата за енергийно подпомагане чрез снабдяване с по-

качествени горива и включване на топлинната ефективност на средства за отопление 

и подобряването на енергийните характеристики на сградите 

 

Приоритет 2: Намаляване на  емисиите ФПЧ10 и NO2 от транспортния поток 

Цел 2.1 Ограничаване на трафика на тежкотоварните превозни средства над 3,5 тона 

и допълнителния трафик от съседни населени места с цел за намаляване 

потреблението на горива, намаляване на праховите  частици от ерозията на пътя и 

вторично разпрашаване, избягване на задръствания 

Цел 2.2 Повишаване на  привлекателността на масовия градски обществен транспорт 

чрез създаване на  приоритетни коридори за автобусите на градския транспорт, по-

комфортни и екологично чисти автобуси и атрактивни цени с цел повишаване на 

използването на МГОТ за сметка на  личните автомобили 

Цел 2.3 Интегриране на алтернативни начини на придвижване в планирането на 

транспортната инфраструктура - създаване на безопасни и привлекателни условия за 

придвижване с велосипед, пеша и “градски влакове (S-Bahn) 

Цел 2.4 Провеждане на информационни кампании сред обществеността за 

алтернативите начини на придвижване, интегриране на знания за устойчив транспорт 

в училищата 
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Цел 2.5 Стимулиране на използването на  чисти горива и превозни средства в 

транспорта, схеми за споделени пътувания, въвеждане на планове за придвижване в 

бизнес и индустриалните зони. 

 

Приоритет 3: Намаляване на емисиите ФПЧ10 и NO2 от промишлеността, 

обществените сгради и търговските обекти 

Цел 3.1 Реализиране на проекти за използване като енергоносител на екологично 

чисти горива (подмяна на мазут, дизелово гориво с използване на газ, централно 

топлоснабдяване и ВЕИ за отопление и топла вода) в обществените сгради. 

Цел 3.2 Реализиране на проекти за използване на екологично чисти горива (подмяна 

на мазут, дизелово гориво с използване на газ, централно топлоснабдяване и ВЕИ за 

отопление и топла вода) в търговски и офис обекти  

Цел 3.3 Реализиране на проекти за използване на екологично чисти горива (подмяна 

на мазут, дизелово гориво и т.н. с природен газ) в промишлеността. 

 Разрешаване на нови производства единствено при използване на енергии и 

горива,  съобразени с екологичните изисквания и доказани ниски стойности на емисии; 

 Провеждане на строг технологичен и емисионен контрол от страна на органите на 

МОСВ, МЗ и Общината още в процеса на инвестиционно проучване. 

 

Приоритет 4: Намаляване на ФПЧ10, емитирани от неорганизирани, площни и 

други източници 

Цел 4.1 Модернизиране на системата за хигиниезиране на уличната мрежа  

Цел 4.2 Извършване на почистващи дейности съобразно сезонния характер на 

замърсяването с ФПЧ10  -  при благоприятни атмосферни условия (липса на вятър, по-

висока влажност на въздуха и др.) и предотвратяващи прахоунос и ресуспендия на  

ФПЧ10 

Цел 4.3 Провеждане на озеленителни мероприятия върху ерозирали и пустеещи 

терени в промишлените и градски зони 

Цел 4.4 Контрол върху строителните и ремонтните дейности на територията на 

обшината замърсяващи улиците на Пловдив 

Цел 4.5 Поддържане в добро състояние на зелените площи и създаване на нови 

такива  
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА НОРМИТЕ ЗА ФПЧ10 И NO2  -   2011- 2013 

  

Nо мярка Мярка/дейност 

П
р

и
о

р
и

т

е
т
 

Индикатор за изпълнение Отговоря Възможни 

финансови 

източници 

Очакван ефект за 

подобряване на 

КАВ по имисии 

1 2 3 4 5 6 7 

Краткосрочни мерки – 2011 г.  

1. Битово отопление - намаляване на имисиите  ФПЧ10 с поне 15 µg/m3 

Ограничаване на емисиите от неподвижни източници – 3.1, т.3, Раздел 2,  Приложение 15, Наредба 12 

Pd_i_1.1 Информационна кампания за разясняване 

и стимулиране използването на по-

качествени горива (по-висока калоричност, 

по-малко прах), ефективни отоплителни 

съоръжения и начини на отопление 

(пиролизни котли, камини и котли на 

биомаса с к.п.д. над 85%, газ, централно 

топлоснабдяване).  

В Брой хора достигнати Община 

Пловдив, 

Зам.кмет 

ОИТЕЗ, Зам. 

кмет ОС, УТСИ, 

ОУО 

Оперативн

и програми 

принос към 15 

µg/m3 

Pd_i_1.4 Информационна кампания за 

ограничаване използването на примитивни 

печки за отопление на твърди горива с 

ниска топлинна ефективност.  

В Брой хора достигнати Община 

Пловдив, 

Зам.кмет 

ОИТЕЗ, 

Енергийна 

агенция - 

Пловдив  

Оперативн

и програми 

принос към 15 

µg/m3 

Гарантиране употребата на нискоемисионни горива в неподвижните и подвижн източници – 

 3.6, т.3, Раздел 2,  Приложение 15, Наредба 12 

Pd_r_1.2 Контролиране на продажбите на 

некачествени брикети и нискокалорични 

въглища чрез местни нормативни актове. 

В Въведени нормативни 

актове 

Община Пловдив, 

Зам.кмет ОИТЕЗ, 

районни кметове 

общински 

бюджет 

принос 

към 15 

µg/m3 
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Pd_r_1.3 Използване на схемата за социално 

енергийно подпомагане с качествени 

горива. 

В Брой подпомогнати 

домакинства  

Община Пловдив, 

Зам.кмет  ЕПСД 

Оперативни 

програми 

принос 

към 15 

µg/m3 

Pd_o_1.5 Съдействие и улесняване на процедурите 

за газификация на домакинствата.  

В Брой газифицирани 

домакинства 

Община Пловдив, 

Зам.кмет  ОС, 

УТСИ, ОУО 

за сметка на 

потребители 

те 

принос към 15 

µg/m3 

Pd_о_1.6 Разширяване на схемата за енергийно 

подпомагане чрез предоставяне на 

качествени горива 

В Брой подпомогнати 

домакинства 

Община Пловдив 

Зам.кмет ЕПСД 

по държавната 

схема за социално 

подпомагане 

принос към 15 

µg/m3 

2. Транспорт - намаляване на общите емисии ФПЧ10 с  5 µg/m3;  NO2 с 4,5 µg/m3/год.  

Мерки за ограничаване на емисиите от подвижни източници чрез организация и регулиране на движението на превозните средства – 

3.4, т.3, Раздел 2,  Приложение 15, Наредба 12 

Pd_r_2.1 Поетапно въвеждане на приоритетни 

коридори на автобусите на градския 

транспорт   по градските магистрали: бул. 

Цар Борис III Обединител”,  бул. 

„България”, бул.”Христо Ботев”, 

бул.”Мария Луиза”, бул.”6-ти септември” 

В Брой коридори с 

приоритет за МГОТ 

Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ; 

Зам. кмет ОС, 

УТСИ, ОУО;  Зам. 

кмет МПС ОРС; 

КАТ 

общински бюджет намаление на 

замърсяването с      

NO2  до 3 µg/m3  и 

ФПЧ10  до 2 

µg/m3 

Pd_r_2.2 Оптимизиране на транспортната дейност 

на обществения транспорт еквивалентно 

на 10 % намаление на автобусите. 

В Км. намален пробег ОП”ОКТ”;   Община 

Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ; 

 КАТ 

общински бюджет намаление на 

замърсяването с      

NO2  до 3 µg/m3  и 

ФПЧ10  до 1.5  

µg/m3 

Pd_r_2.3 Контрол за изпълнение на Наредба 2 за:                                                                            

-Ограничаване на  допълнително 

вливащия се трафик чрез организиране на 

паркинги за ЛМПС извън зона „Б” ;                                                

-Ограничаване на достъпа на МПС с маса 

над 3.5 тона до Зона „Б”;                                                                                                   

- Забрана на движението на територията 

на община Пловдив на автомобили 

замърсяващи въздуха с токсични 

В Брой наложени санкции Община Пловдив 

Зам.кмет  МПС 

ОРС;  Зам.кмет 

ОИТЕЗ  Пловдивски 

общински 

инспекторат;      

КАТ 

общински бюджет Намаляване на 

замърсяването с 

NO2  до 3 µg/m3  

ФПЧ10 до 1 

µg/m3 
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вещества и прахови частици над 

установените норми;                                             

 - Забрана на  зареждането на търговски и 

други обекти в зона „А”  в часовете 9   до 

21. 

Pd_о_2.4 Гасене на двигателите на автобусите на 

МГОТ на крайните спирки и работа на 

двигателите на място на всички МПС. 

С Брой санкции Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ;  

ОП”ОКТ”; 

транспортни 

оператори; 

КАТ;   

общински бюджет намаление на 

замърсяването с      

NO2  до 3 µg/m3  и 

ФПЧ10  до 2 

µg/m3 

Pd_o_2.5 Възстановяване и поддържане на зелена 

вълна на светофарно регулираните 

кръстовищата, поетапно при 

реконструкция. 

С Брой кръстовища в 

режим „зелена вълна” 

Община Пловдив 

Зам.кмет  МПС 

ОРС; КАТ 

общински бюджет Избягване на 

задръствания в 

пикови часове    

Pd_r_2.6 Изготвяне и въвеждане на временни  

мерки за ограничаване на трафика в 

зоните с наднормено замърсяване с NO2 и 

ФПЧ10  , например въвеждане на режим  на 

движение на ЛМПС на четни и нечетни 

номера при очаквани неблагоприятни 

метеорологични условия  

В Брой въведени мерки Община Пловдив 

Зам.кмет  МПС 

ОРС; КАТ 

общински бюджет Добра практика -

намаление на 

емисиите с 50% 

от ЛМПС, вкл.  

Допълнително 

вливащия се 

трафик 

Pd_o_2.7 Разработване на програма за 

популяризиране на схеми за споделени  

пътуванията.  

С Програма Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ; 

Енергийна агенция - 

Пловдив 

общински бюджет NO2  до 2 µg/m3   

ФПЧ10  до 0.1 

µg/m3 , при 10 % 

намаляване на 

ЛМПС 

Pd_r_2.8 Въвеждане на планове за придвижване в 

училища. Всяко училище поставя 

собствена цел за използването на ЛМПС 

от родителите, водещи децата на 

С Брой училища с  планове 

за придвижване 

Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ 

общински бюджет NO2  до 2 µg/m3   

ФПЧ10  до 0.1 

µg/m3 , при 10 % 

намаление на 
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училище. ЛМПС 

Pd_t_2.10 Изграждане на велосипедни алеи при 

ремонтиране на улици, където е 

възможно.  

С Км. изградени 

велосипедни алеи; 

брой връзки между 

велоалеите 

Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ 

бюджет            ОП 

"Регионално 

развитие" 

намаление на 

NO2  с 2 µg/m3  и 

ФПЧ10 с 0.1µg/m3 

при намаление 

на ЛМПС с 10%  

Pd_f_2.11 Повишаване на привлекателността на 

обществения транспорт - комфорт, 

честота, чистота, атрактивна цена.  

Валидност на билета за определено 

време за всички линии (електронно 

таксуване).  

В брой превозени пътници 

в обществения транспорт 

Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ; 

транспортни 

оператори 

бюджет на 

операторите 

намаление на 

ЛМПС с 10%, 

съответно 

намаление на 

NO2  с 2 µg/m3  и 

ФПЧ10 с 0.1µg/m3 

Pd_r_2.13 Въвеждане на изискване към основни 

работодатели (бизнес и индустриални 

зони) за разработване на  планове за 

придвижване. Всеки работодател да 

поставя цел за намаляване използването 

на ЛМПС. 

С Брой фирми с планове за 

придвижване 

Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ 

финансиране от 

собствениците 

Добра практика - 

намаление на 

NO2  с 0.2 µg/m3  

и ФПЧ10 с 

0.1µg/m3 при 

10% намаление 

на емисиите от 

ЛМПС от/до 

работните места 

Pd_i_2.14 Интегриране на знание за устойчив 

транспорт и намаляване на емисиите в 

началното образование.  

С Брой училища, включили 

в програмите теми за 

устойчив транспорт 

Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ;   

Зам.кмет О и Н, К и 

Т 

бюджет    ОП 

"Човешки 

ресурси" 

Добра практика - 

намаление на 

NO2  с 0.2 µg/m3  

и ФПЧ10 с 

0.1µg/m3 при 

10% намаление 

на системните 

ежедневни 

пътувания 
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Pd_i_2.15 Ежегодно провеждане в община Пловдив 

на информационна кампания по време на 

Европейската седмица на мобилността 

С Брой участвали Община Пловдив 

Зам.кмет 

ОИТЕЗ;РИОСВ 

общински бюджет, 

Програма "ИЕЕ" 

Добра практика, 

водеща до 

промяна на 

разпределениет

о на начините на 

придвижване 

Гарантиране употребата на нискоемисионни горива в неподвижните и подвижн източници – 3.6, т.3, Раздел 2,  Приложение 15, Наредба 12 

Pd_t_2.12 Превеждане на автобусния парк на МГОТ 

в съответствие с евростандарт EURO 4. 

В Брой автобуси по 

стандарт над EURO 4 

Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ; 

транспортни 

оператори 

бюджет на 

операторите 

намаление на       

NO2  до 3 µg/m3 

ФПЧ10  до 2 

µg/m3 

Възлагане на обществени поръчки  съгласно наръчника за общ. Поръчки в областта на опазване на околната среда –  

3.3, т.3, Раздел 2,  Приложение 15, Наредба 12 

Pd_f_2.9 Стимулиране използването на екологично 

чисти горива, биогорива и екологични 

превозни средства. Въвеждане на „зелени 

поръчки” 

С Брой реализирани зелени 

обществени поръчки 

Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ 

общински бюджет Добра практика, 

водеща до 

намаляване на 

емисиите 

токсични 

вещества. 

3. Намаляване на имисиите  ФПЧ10 с 0.5 µg/m3   и NO2   от общински и търговски обекти 

Гарантиране употребата на нискоемисионни горива в неподвижните и подвижн източници – 3.6, т.3, Раздел 2,  Приложение 15, Наредба 12 

Pd_i_3.1 Замяна на отоплението с течни горива 

(газьол) и преминаване към газ или 

централно топлоснабдяване в общинските 

сгради, където е възможно. 

В Брой сгради Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ; 

Зам. кмет ОН, К и 

Т;  Зам.кмет ОС, 

УТ,С и И, ОУО; 

Зам.кмет  МПС 

ОРС   

ОП Регионално 

развитие и фонд 

„Козлодуй”;  ЕБРР 

;  фондове за ВЕИ  

принос към 0.5 

µg/m3 

Pd_f_3.2 Замяна на течните  и твърди горива с 

гориво от биомаса и котли с к.п.д над 85% 

ефективност в общинските сгради, където 

е възможно. 

В Брой инсталирани 

котли 

Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ;  

Зам. кмет ОН, К и 

Т;  Зам.кмет ОС, 

УТ,С и И, ОУО;  

ОП Регионално 

развитие и фонд 

„Козлодуй”;ЕБРР ; 

фондове за ВЕИ  

принос към 0.5 

µg/m3 
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Зам.кмет  МПС 

ОРС 

Pd_o_3.6 Съдействие за доброволно преминаване 

към по-екологични горива на хотели, 

търговски обекти и обекти държавна 

собственост. 

В Брой обекти Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ 

Финансиране  от 

собствениците 

принос към 0.5 

µg/m3 

Възлагане на обществени поръчки  съгласно наръчника за общ. Поръчки в областта на опазване на околната среда – 

3.3, т.3, Раздел 2,  Приложение 15, Наредба 12 

Pd_o_3.3 Изисквания за подобряване на 

енергийните характеристики при ремонт 

на общински сгради. 

В Брой реализирани 

ремонти с подобрени 

енергийни 

характеристики на 

срадите 

Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ; 

отдел "Енергийна 

ефективност" 

ОП Регионално 

развитие и фонд 

„Козлодуй”; ЕБРР ;  

фондове за ВЕИ  

принос към 0.5 

µg/m3 

Мерки за ограничаване замърсяването на атмосферния въздух чрез издаването на разрешителни  - 

3.7, т.3, Раздел 2,  Приложение 15, Наредба 12 

Pd_r_3.4 Въвеждане на изискване за екологично 

топлоснабдяване при одобряване на 

проекти и издаване на строителни 

разрешения.  

В Брой разрешителни с 

екологично 

топлоснабдяване 

Община Пловдив 

Главен архитект 

общински бюджет принос към 0.5 

µg/m3 

Pd_o_3.5 Определяне на енергийни мениджъри в 

обществените сгради. 

В Брой мениджъри Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ;  

Зам. кмет ОН, К и 

Т;  Зам.кмет ОС, 

УТ,С и И, ОУО;  

Зам.кмет  МПС 

ОРС 

общински бюджет принос към 0.5 

µg/m3 

4. Поддържане на чистотата - намаляване на общите имисии ФПЧ10 с 8µg/m3 

Pd_о_4.1 Прогнозна преценка за нуждата от 

третиране на улиците против замръзване.  

В Намалели третирания Община Пловдив 

Зам.кмет ОС, УТ,С 

и И, ОУО 

Бюджет на ОП 

„Чистота” 

принос в 8 µg/m3 
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Pd_t_4.4 Поетапно модернизиране на 

транспортната инфраструктура и пътните 

настилки покриване с битумна паста или 

друга подходяща настилка. 

В Км. модернизирана 

настилка 

Община Пловдив 

Главен архитект;    

Зам.кмет  МПС 

ОРС 

Бюджет             

Оперативни 

програми  

принос в 8 µg/m3 

Pd_r_4.5  Разработване и внедряване на програма 

за поетапно модернизиране на 

тротоарните настилки за машинно миене и 

при реконструкция. 

В програма районни 

администрации;  

Община Пловдив 

главен инженер 

общински бюджет принос в 8 µg/m3 

Pd_f_4.6 Замяна на пясъка с химически 

заместители в централната градска част и 

ограничаване на пясъка в останалите 

части. 

В % използвани хим. 

заместители 

Община Пловдив 

Зам.кмет ОС, УТ, С 

и И, ОУО; ОП 

"Чистота" 

Общински бюджет принос в 8 µg/m3 

Pd_r_4.7 Разработване на специализиран план за 

намаляване на праха при почистване  и 

опесъчаване с отчитане на сезонния 

характер на замърсяването. Разработване 

на прозрачни процедури, с възможност за 

контролиране от гражданите.  

В Специализиран план Община Пловдив 

Зам.кмет ОС, УТ, С 

и И, ОУО; ОП 

"Чистота" 

Бюджет на ОП 

„Чистота” 

принос в 8 µg/m3 

Pd_r_4.8 Два пъти месечно миене на маркуч на 

регулата в централната градска част и 

един път месечно в останалата част на 

града.  

В Брой реализирани 

измивания   

Община Пловдив 

Зам.кмет ОС, УТ, С 

и И, ОУО 

Бюджет на ОП 

„Чистота” 

принос в 8 µg/m3 

Pd_о_4.9 Ранно миене на маркуч след опесъчаване 

през зимата в дни с положителни 

температури.   

В Брой реализирани 

измивания   

Община Пловдив 

Зам.кмет ОС, УТ, С 

и И, ОУО 

Бюджет на ОП 

„Чистота” 

принос в 8 µg/m3 

Pd_о_4.1

0 

Ежемесечно измиване на маркуч на 

регулата на улиците  II категория. 

В Брой реализирани 

измивания   

Община Пловдив 

Зам.кмет ОС, УТ, С 

и И, ОУО 

Бюджет на ОП 

„Чистота” 

принос в 8 µg/m3 

Pd_о_4.1

1 

Ежемесечно  измиване на маркуч на 

регулата на улиците  III категория. 

В Брой реализирани 

измивания   

Община Пловдив 

Зам.кмет ОС, УТ, С 

и И, ОУО 

Бюджет на ОП 

„Чистота” 

принос в 8 µg/m3 

Pd_f_4.12 Поетапно ограничаване на ръчното 

метене и замяна със специализирана 

техника гарантираща отстраняване на 

В км. машинно изметени Община Пловдив 

Зам.кмет ОС, УТ, С 

и И, ОУО 

Общински бюджет принос в 8 µg/m3 



   

 

49 

праха от настилките без разпрашаване, 

където позволява пътната 

инфраструктура.  

Мерки за ограничаване на емисиите от подвижни източници чрез организация и регулиране на движението на превозните средства – 

3.4, т.3, Раздел 2,  Приложение 15, Наредба 12 

Pd_t_4.2 Забраняване на паркирането на ЛМПС в 

работни дни по бул. "Руски", ул. „Победа",  

бул. „България", бул. „Цар Борис ІІІ 

Обединител”,  бул."Христо Ботев". 

С Брой санкции Община Пловдив 

Зам.кмет  МПС 

ОРС;  КАТ; 

Общинска охрана; 

Пловдивски 

общински 

инспекторат; 

Бюджет на ОП 

„Чистота” 

принос в 8 µg/m3 

Мерки за ограничаване замърсяването на атмосферния въздух чрез издаването на разрешителни  - 

3.7, т.3, Раздел 2,  Приложение 15, Наредба 12 

Pd_r_4.3 Контрол върху изпълнението на 

задължението  за озеленяване  след 

застрояване. 

В Брой санкции Община Пловдив 

Главен архитект; 

районни 

администрации;  

Бюджет община принос в 8 µg/m3 

5. Строителни дейности - намаляване на имисиите  ФПЧ10 с 2 µg/m3 

Pd_r_5.1 Въвеждане на изискване в наредбата за 

опазване на околната среда на 

територията на община Пловдив за 

намаляване на замърсяване на 

територията около строителни обекти със 

строителни отпадъци и пръст. 

В Въведено изискване и 

брой санкции 

Община Пловдив 

Отдел „УОКДМ“; 

Пловдивски 

общински 

инспекторат 

Собствен бюджет 

на строителните 

фирми 

принос към 2 

µg/m3 

Pd_r_5.2 Контрол и санкции за строителни фирми, 

непочистващи гумите на камионите, 

обслужващи строителните обекти - 

основни ремонти, реконструкции, 

разширения, рехабилитации и 

строителство на нови транспортни 

артерии. 

В Брой санкции Пловдивски 

общински 

инспекторат 

общински бюджет принос към 2 

µg/m3 
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Pd_r_5.4 Задължително покриване от 

обслужващите фирми на  всички товарни 

автомобили, носещи пръст, пясък и други 

насипни материали. 

В Брой санкции Пловдивски 

общински 

инспекторат; КАТ; 

ДАИ 

Собствен бюджет 

на строителните 

фирми 

принос към 2 

µg/m3 

Pd_t_5.5 Затревяване на компрометирани площи. 

Насърчаване на гражданите за активно 

включване  в Кампания "Зелен дом" за 

поддържане на зелените площи и 

почистването.  

В Дка затревени и 

поддържани площи 

Районни 

администрации;           

ОП "Паркове и 

градини" 

общински бюджет 80-100 дка/год. 

Pd_t_5.6 Създаване на зелени пояси по 

периферията на града. 

В Дка затревени площи Община Пловдив 

Главен архитект;           

ОП "Паркове и 

градини" 

общински бюджет  принос към 2 

µg/m3 

Мерки за ограничаване замърсяването на атмосферния въздух чрез издаването на разрешителни  - 

3.7, т.3, Раздел 2,  Приложение 15, Наредба 12 

Pd_r_5.3 Ефективен контрол на озеленяването и 

покриването на площадките на търговски, 

производствени и др. обекти в бизнес и 

индустриалните зони при издаване на 

разрешения за строеж. 

В Брой разрешителни, 

брой санкции 

Община Пловдив 

главен  архитект;  

Пловдивски 

общински 

инспекторат 

Собствен бюджет 

на строителните 

фирми 

принос към 2 

µg/m3 

6. Нерегламентирани дейности - намаляване на общите имисии ФПЧ10 с 5µg/m3 

Pd_r_6.1 Контрол и адекватни санкции за 

нерегламентирани дейности, 

замърсяващи с прахови частици – горене 

на гуми, изхвърляне на строителни и  

други отпадъци, паркиране на коли в 

зелени площи и др. 

В брой санкции Пловдивски 

общински 

инспекторат 

общински бюджет 1 µg/m3 

7. Управление на качеството на атмосферния въздух и управление на енергийната ефективност 

Pd_о_7.2 Актуализация на общинската програма по 

енергийна ефективност с включване на 

отоплението в домакинствата.  

В Реализирана 

актуализация с 

включване на 

отоплението в 

домакинствата 

Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ;  

15 000 Ефект по всички 

приоритети 
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Pd_r_7.3 Оптимизиране на обема и повишаване 

достоверността на набираната 

статистическа информация обезпечаваща 

Управлението на качеството на въздуха. 

Създаване и поддържане на 

информационна система за състоянието 

на ЕЕ и ВЕИ. 

В Реализирана 

Информационна 

система за ЕЕ и ВЕИ  

Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ; 

15 000 Ефект по всички 

приоритети 

Pd_о_7.4 Мониторинг и отчет за резултатите от 

изпълнението на програмата по ЕЕ в 

общината, който да се докладва в 

Общинския съвет. 

  Доклад пред ОС Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ; 

отдел "Енергийна 

ефективност" 

общински бюджет Ефект по всички 

приоритети 

Pd_r_7.5 Разработване на общински план за 

придвижване на гражданите  2011-2013г. 

В Изготвен план Община Пловдив 

Зам.кмет МПС ОРС 

15 000 Ефект по всички 

приоритети 

Pd_r_7.8 Създаване на бази данни за енергийното 

потребление на третичния сектор –офис 

сгради, обществени и търговки обекти, 

включително хотели и ресторанти 

В Създадена база данни Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ; 

сектор "Енергийна 

ефективност";  

общински бюджет Ефект по всички 

приоритети 

Pd_r_7.9 Разработване на план за действие за 

устойчива енергия 2011-2020. 

В Изготвен план Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ; 

сектор "Енергийна 

ефективност" 

общински бюджет Ефект по всички 

приоритети 

Pd_o_7.1

2 

Разработване на проект за 

кандидатстване по програма CIVITAS за 

реализиране на инвестиционни проекти за 

интелигенти мерки за устойчив транспорт 

и информационни кампании  

В Разрботени 5 проекта Община Пловдив 

Зам.кмет МПС 

ОРС; Зам. Кмет 

ЕПСД 

CIVITAS II Ефект по всички 

приоритети 

Ограничаване на емисиите от неподвижни източници – 3.1, т.3, Раздел 2,  Приложение 15, Наредба 12 

Pd_r_7.10 Разработване на план за действие за 

стимулиране използването на нови 

технологии за отопление. Стимулиране 

използването на ВЕИ, включително ВЕИ – 

отопление с биогорива.  Актуализация и 

конкретизиране на общинската програма 

В Изготвен план Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ; 

отдел "Енергийна 

ефективност" 

общински бюджет Ефект по всички 

приоритети 
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за устойчиво използване на ВЕИ 

Възлагане на обществени поръчки  съгласно наръчника за общ. Поръчки в областта на опазване на околната среда – 

3.3, т.3, Раздел 2,  Приложение 15, Наредба 12 

Pd_r_7.11 Разработване и прилагане на схеми за 

зелени обществени поръчки за горива за 

отопление на сгради общинска 

собственост и транспорт, транспортни 

средства. 

В Брой реализирани 

зелени поръчки 

Община Пловдив 

Главен секретар; 

общински бюджет Ефект по всички 

приоритети 

8. Взаимодействие с гражданското общество 

Pd_i_8.1 Сътрудничество, работа по конкретни 

проекти в областта на подобряване на 

КАВ и съответствие с нормите за ФПЧ10, 

NO2 . 

 Брой реализирани 

съвместни проекти 

Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ 

привличане на 

средства по 

програми  

Ефект по всички 

приоритети 

Средносрочни мерки – 2012 г. 

1. Битово отопление - намаляване на имисиите  ФПЧ10 с поне 15 µg/m3 

Ограничаване на емисиите от неподвижни източници – 3.1, т.3, Раздел 2,  Приложение 15, Наредба 12 

Pd_i_1.1 Информационна кампания за разясняване 

и стимулиране използването на по-

качествени горива (по-висока калоричност, 

по-малко прах), ефективни отоплителни 

съоръжения и начини на отопление 

(пиролизни котли, камини и котли на 

биомаса с к.п.д. над 85%, газ, централно 

топлоснабдяване).  

В Брой достигнати хора Община Пловдив, 

Зам.кмет ОИТЕЗ, 

Зам. кмет ОС, 

УТСИ, ОУО 

Оперативни 

програми 

принос към 15 

µg/m3 

Pd_i_1.4 Информационна кампания за 

ограничаване използването на примитивни 

печки за отопление на твърди горива с 

ниска топлинна ефективност.  

В Брой достигнати хора Община Пловдив, 

Зам.кмет ОИТЕЗ, 

Енергийна агенция 

- Пловдив  

Оперативни 

програми 

принос към 15 

µg/m3 

Гарантиране употребата на нискоемисионни горива в неподвижните и подвижн източници – 3.6, т.3, Раздел 2,  Приложение 15, Наредба 12 
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Pd_r_1.2 Контролиране на продажбите на 

некачествени брикети и нискокалорични 

въглища чрез местни нормативни актове. 

В Въведени нормативни 

актове 

Община Пловдив, 

Зам.кмет ОИТЕЗ, 

районни кметове 

общински бюджет принос към 15 

µg/m3 

Pd_r_1.3 Използване на схемата за социално 

енергийно подпомагане с качествени 

горива. 

В Брой подпомогнати 

домакинства 

Община Пловдив, 

Зам.кмет  ЕПСД 

Оперативни 

програми 

принос към 15 

µg/m3 

Pd_o_1.5 Съдействие и улесняване на процедурите 

за газификация на домакинствата.  

В Брой газифицирани 

домакинства 

Община Пловдив, 

Зам.кмет  ОС, 

УТСИ, ОУО 

за сметка на 

потребители 

те 

принос към 15 

µg/m3 

Pd_о_1.6 Разширяване на схемата за енергийно 

подпомагане чрез предоставяне на 

качествени горива 

В Брой подпомогнати 

домакинства 

Община Пловдив 

Зам.кмет ЕПСД 

по държавната 

схема за социално 

подпомагане 

принос към 15 

µg/m3 

2. Транспорт - намаляване на общите емисии ФПЧ10 с  5 µg/m3;  NO2 с 4,5  µg/m3/год.  

Мерки за ограничаване на емисиите от подвижни източници чрез организация и регулиране на движението на превозните средства – 

3.4, т.3, Раздел 2,  Приложение 15, Наредба 12 

Pd_o_2.5 Възстановяване и поддържане на зелена 

вълна на светофарно регулираните 

кръстовищата, поетапно при 

реконструкция. 

С Брой кръстовища в 

режим „зелена вълна” 

Община Пловдив 

Зам.кмет  МПС 

ОРС; КАТ 

общински бюджет Избягване на 

задръствания в 

пикови часове    

Pd_r_2.6 Изготвяне и въвеждане на временни  

мерки за ограничаване на трафика в 

зоните с наднормено замърсяване с NO2 и 

ФПЧ10  , например въвеждане на режим  на 

движение на ЛМПС на четни и нечетни 

номера при очаквани неблагоприятни 

метеорологични условия  

В Брой въведени мерки Община Пловдив 

Зам.кмет  МПС 

ОРС; КАТ 

общински бюджет Добра практика -

намаление на 

емисиите с 50% 

от ЛМПС, вкл.  

Допълнително 

вливащия се 

трафик 

Pd_o_2.7 Разработване на програма за 

популяризиране на схеми за споделени  

пътуванията.  

С Програма Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ; 

Енергийна агенция 

- Пловдив 

общински бюджет NO2  до 2 µg/m3   

ФПЧ10  до 0.1 

µg/m3  при 10 % 

намаляване на 

ЛМПС 

Pd_t_2.10 Изграждане на нови велосипедни алеи.  

Изграждане на мрежа велосипедни алеи.                                                                                                                  

Развиване на общинска услуга за наемане 

С Км. изградени 

велосипедни алеи, 

брой изградени връзки 

Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ 

бюджет            ОП 

"Регионално 

развитие" 

намаление на 

NO2  с 2 µg/m3  и 

ФПЧ10 с 0.1µg/m3  
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на велосипеди под наем.  между велоалеите при 10% 

намаление на 

ЛМПС 

Pd_f_2.11 Повишаване на привлекателността на 

обществения транспорт - комфорт, 

честота, чистота, атрактивна цена.  

Валидност на билета за определено 

време за всички линии (електронно 

таксуване).  

В Повишен брой пътници 

в обществения 

транспорт 

Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ; 

транспортни 

оператори 

бюджет на 

операторите 

намаление на 

NO2  с 2 µg/m3  и 

ФПЧ10 с 0.1µg/m3  

при 10% 

намаление на 

ЛМПС 

Pd_r_2.13 Въвеждане на изискване към основни 

работодатели (бизнес и индустриални 

зони) за разработване на  планове за 

придвижване. Всеки работодател да 

поставя цел за намаляване използването 

на ЛМПС. 

С Брой фирми с планове 

за придвижване 

Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ 

финансиране от 

собствениците 

Добра практика - 

намаление на 

NO2  с 0.2 µg/m3  

и ФПЧ10 с 

0.1µg/m3 при 

10% намаление 

на емисиите от 

ЛМПС от/до 

работните места 

Pd_i_2.14 Интегриране на знание за устойчив 

транспорт и намаляване на емисиите в 

началното образование.  

С Брой училища, 

включили в програмите 

теми за устойчив 

транспорт 

Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ;   

Зам.кмет О и Н,  

К и Т 

бюджет    ОП 

"Човешки ресурси" 

Добра практика - 

намаление на 

NO2  с 0.2 µg/m3  

и ФПЧ10 с 

0.1µg/m3 при 

10% намаление 

на емисиите от 

ЛМПС от/до 

работните места 

Pd_i_2.15 Ежегодно провеждане в община Пловдив 

на информационна кампания по време на 

Европейската седмица на мобилността 

С Брой участвали Община Пловдив 

Зам.кмет 

ОИТЕЗ;РИОСВ 

общински бюджет, 

Програма "ИЕЕ" 

Добра практика, 

водеща до 

промяна в 

разпределениет

о на начините на 

придвижване 
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Pd_r_2.16 Изграждане на Център за управление на 

придвижването в града (Център за градска 

мобилност).  

С Създаден център Община Пловдив 

Зам. кмет ЕП СД; 

Зам.кмет МПС 

ОРС, Гл. архитект 

МПС ОРС 

общински бюджет Добра практика , 

водеща до 

промяна в 

разпределениет

о на начините на 

придвижване 

Pd_f_2.17 Организиране на буферни паркинги за 

реализиране на схеми паркирай – пътувай. 

С Брой паркинги Община Пловдив 

Зам. кмет ОС, УТ, 

С и И, ОУО; 

Зам.кмет МПС ОРС   

общински бюджет Добра практика, 

намаляване на 

емисиите  NO2  с 

2 µg/m3  и ФПЧ10 

с 0.1µg/m3 при 10 

% увеличаване 

на 

придвижването с 

алтернативи на 

ЛМПС 

Възлагане на обществени поръчки  съгласно наръчника за общ. Поръчки в областта на опазване на околната среда – 

3.3, т.3, Раздел 2,  Приложение 15, Наредба 12 

Pd_f_2.9 Стимулиране използването на екологично 

чисти горива, биогорива и екологични 

превозни средства. Въвеждане на „зелени 

поръчки” 

С 2012 Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ 

общински бюджет Добра практика, 

водеща до 

намаляване на 

емисиите 

токсични 

вещества. 

Гарантиране употребата на нискоемисионни горива в неподвижните и подвижн източници – 3.6, т.3, Раздел 2,  Приложение 15, Наредба 12 

Pd_t_2.12 Превеждане на автобусния парк на МГОТ 

в съответствие с евростандарт EURO 4. 

В Брой автобуси по 

стандарт над EURO 4 

Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ; 

транспортни 

оператори 

бюджет на 

операторите 

намаление на       

NO2  до 3 µg/m3 

ФПЧ10  до 2 

µg/m3 

3. Намаляване на имисиите  ФПЧ10 с 0.5 µg/m3   и NO2   от общински и търговски обекти 

Гарантиране употребата на нискоемисионни горива в неподвижните и подвижн източници – 3.6, т.3, Раздел 2,  Приложение 15, Наредба 12 



   

 

56 

Pd_i_3.1 Замяна на отоплението с течни горива 

(газьол) и преминаване към газ или 

централно топлоснабдяване в общинските 

сгради, където е възможно. 

В Брой сгради Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ; 

Зам. кмет ОН, К и 

Т;  Зам.кмет ОС, 

УТ,С и И, ОУО; 

Зам.кмет  МПС 

ОРС   

ОП Регионално 

развитие и фонд 

„Козлодуй”;  ЕБРР 

;  фондове за ВЕИ  

принос към 0.5 

µg/m3 

Pd_f_3.2 Замяна на течните  и твърди горива с 

гориво от биомаса и котли с к.п.д над 85% 

ефективност в общинските сгради, където 

е възможно. 

В Брой инсталирани 

котли 

Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ;  

Зам. кмет ОН, К и 

Т;  Зам.кмет ОС, 

УТ,С и И, ОУО;  

Зам.кмет  МПС 

ОРС 

ОП Регионално 

развитие и фонд 

„Козлодуй”;ЕБРР ; 

фондове за ВЕИ  

принос към 0.5 

µg/m3 

Pd_o_3.6 Съдействие за доброволно преминаване 

към по-екологични горива на хотели, 

търговски обекти и обекти държавна 

собственост. 

В Брой обекти Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ 

Финансиране  от 

собствениците 

принос към 0.5 

µg/m3 

Възлагане на обществени поръчки  съгласно наръчника за общ. Поръчки в областта на опазване на околната среда – 

3.3, т.3, Раздел 2,  Приложение 15, Наредба 12 

Pd_o_3.3 Изисквания за подобряване на 

енергийните характеристики при ремонт 

на общински сгради. 

В Брой реализирани 

ремонти с подобрени 

енергийни 

характеристики на 

срадите 

Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ; 

отдел "Енергийна 

ефективност" 

ОП Регионално 

развитие и фонд 

„Козлодуй”; ЕБРР ;  

фондове за ВЕИ  

принос към 0.5 

µg/m3 

Мерки за ограничаване замърсяването на атмосферния въздух чрез издаването на разрешителни  - 

3.7, т.3, Раздел 2,  Приложение 15, Наредба 12 

Pd_r_3.4 Въвеждане на изискване за екологично 

топлоснабдяване при одобряване на 

проекти и издаване на строителни 

разрешения.  

В Брой разрешителни с 

екологично 

топлоснабдяване 

Община Пловдив 

Главен архитект 

общински бюджет принос към 0.5 

µg/m3 

4. Поддържане на чистотата - намаляване на общите имисии ФПЧ10 с 8µg/m3 
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Pd_t_4.4 Поетапно модернизиране на 

транспортната инфраструктура и пътните 

настилки покриване с битумна паста или 

друга подходяща настилка. 

В Км. модернизирана 

настилка 

Община Пловдив 

Главен архитект;    

Зам.кмет  МПС 

ОРС 

Бюджет             

Оперативни 

програми  

принос в 8 µg/m3 

Pd_r_4.5  Разработване и внедряване на програма 

за поетапно модернизиране на 

тротоарните настилки за машинно миене и 

при реконструкция. 

В програма районни 

администрации;  

Община Пловдив 

главен инженер 

общински бюджет принос в 8 µg/m3 

Pd_f_4.6 Замяна на пясъка с химически 

заместители в централната градска част и 

ограничаване на пясъка в останалите 

части. 

В % използвани хим. 

заместители 

Община Пловдив 

Зам.кмет ОС, УТ, С 

и И, ОУО; ОП 

"Чистота" 

Общински бюджет принос в 8 µg/m3 

Pd_r_4.7 Разработване на специализиран план за 

намаляване на праха при почистване  и 

опесъчаване с отчитане на сезонния 

характер на замърсяването. Разработване 

на прозрачни процедури, с възможност за 

контролиране от гражданите.  

В Специализиран план Община Пловдив 

Зам.кмет ОС, УТ, С 

и И, ОУО; ОП 

"Чистота" 

Бюджет на ОП 

„Чистота” 

принос в 8 µg/m3 

Pd_r_4.8 Два пъти месечно миене на маркуч на 

регулата в централната градска част и 

един път месечно в останалата част на 

града.  

В Брой реализирани 

измивания   

Община Пловдив 

Зам.кмет ОС, УТ, С 

и И, ОУО 

Бюджет на ОП 

„Чистота” 

принос в 8 µg/m3 

Pd_о_4.9 Ранно миене на маркуч след опесъчаване 

през зимата в дни с положителни 

температури.   

В Брой реализирани 

измивания   

Община Пловдив 

Зам.кмет ОС, УТ, С 

и И, ОУО 

Бюджет на ОП 

„Чистота” 

принос в 8 µg/m3 

Pd_о_4.1

0 

Ежемесечно измиване на маркуч на 

регулата на улиците  II категория. 

В Брой реализирани 

измивания   

Община Пловдив 

Зам.кмет ОС, УТ, С 

и И, ОУО 

Бюджет на ОП 

„Чистота” 

принос в 8 µg/m3 

Pd_о_4.1

1 

Ежемесечно  измиване на маркуч на 

регулата на улиците  III категория. 

В Брой реализирани 

измивания   

Община Пловдив 

Зам.кмет ОС, УТ, С 

и И, ОУО 

Бюджет на ОП 

„Чистота” 

принос в 8 µg/m3 

Pd_f_4.12 Поетапно ограничаване на ръчното 

метене и замяна със специализирана 

техника гарантираща отстраняване на 

В км. машинно изметени Община Пловдив 

Зам.кмет ОС, УТ, С 

и И, ОУО 

Общински бюджет принос в 8 µg/m3 
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праха от настилките без разпрашаване, 

където позволява пътната 

инфраструктура.  

Мерки за ограничаване замърсяването на атмосферния въздух чрез издаването на разрешителни  - 

3.7, т.3, Раздел 2,  Приложение 15, Наредба 12 

Pd_r_4.3 Контрол върху изпълнението на 

задължението  за озеленяване  след 

застрояване. 

В Брой санкции Община Пловдив 

Главен архитект; 

районни 

администрации;  

Бюджет община принос в 8 µg/m3 

5. Строителни дейности - намаляване на имисиите  ФПЧ10 с 2 µg/m3 

Pd_r_5.1 Въвеждане на изискване в наредбата за 

опазване на околната среда на 

територията на община Пловдив за 

намаляване на замърсяване на 

територията около строителни обекти със 

строителни отпадъци и пръст. 

В Въведено изискване и 

брой санкции 

Община Пловдив 

Отдел „УОКДМ“; 

Пловдивски 

общински 

инспекторат 

Собствен бюджет 

на строителните 

фирми 

принос към 2 

µg/m3 

Pd_r_5.4 Задължително покриване от 

обслужващите фирми на  всички товарни 

автомобили, носещи пръст, пясък и други 

насипни материали. 

В Брой санкции Пловдивски 

общински 

инспекторат; КАТ; 

ДАИ 

Собствен бюджет 

на строителните 

фирми 

принос към 2 

µg/m3 

Pd_t_5.5 Затревяване на компрометирани площи. 

Насърчаване на гражданите за активно 

включване  в Кампания "Зелен дом" за 

поддържане на зелените площи и 

почистването.  

В Дка затревени и 

поддържани площи 

Районни 

администрации;           

ОП "Паркове и 

градини" 

общински бюджет 80-100 дка/год. 

Pd_t_5.6 Създаване на зелени пояси по 

периферията на града. 

В Дка затревени площи Община Пловдив 

Главен архитект;           

ОП "Паркове и 

градини" 

общински бюджет  принос към 2 

µg/m3 

6. Нерегламентирани дейности - намаляване на общите имисии ФПЧ10 с 5µg/m3 

Pd_r_6.1 Контрол и адекватни санкции за 

нерегламентирани дейности, 

замърсяващи с прахови частици – горене 

В Брой санкции Пловдивски 

общински 

инспекторат 

общински бюджет 1 µg/m3 
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на гуми, изхвърляне на строителни и  

други отпадъци, паркиране на коли в 

зелени площи и др. 

7. Управление на качеството на атмосферния въздух и управление на енергийната ефективност 

Pd_о_7.1 Координация между участниците в 

процесите по градоустройствено 

планиране, опазване на околната среда, 

енергийна ефективност, намаляване на 

трафика и шума, възобновяеми енергийни 

източници и биогорива. 

В Оптимизирана 

организация  

Община Пловдив 

Кмет 

общински бюджет Ефект по всички 

приоритети 

Pd_о_7.6 Извършване на социологическо проучване 

за вида отопление на домакинствата в гр. 

Пловдив. Създаване на бази данни за 

енергийното потребление на домакинства 

по квартали и райони. 

В Създадена база дании Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ; 

сектор "Енергийна 

ефективност" 

общински бюджет Ефект по всички 

приоритети 

Pd_r_7.7 Създаване на бази данни за интензивност 

на движението по основните булеварди 

съгласно инструкцията за разработване на 

програми за вредни вещества, в районите 

за оценка и управление на качеството на 

атмосферния въздух, в които е налице 

превишаване на установените норми;  

В Създадена база дании Община Пловдив 

Зам.кмет МПС, 

ОРС 

общински бюджет Ефект по всички 

приоритети 

Мерки за ограничаване замърсяването на атмосферния въздух чрез издаването на разрешителни  - 

3.7, т.3, Раздел 2,  Приложение 15, Наредба 12 

Pd_f_7.13 Създаване на общински фонд Енергийна 

ефективност и ВЕИ.  

В Създаден фонд Община Пловдив 

Кмет; сектор 

"Енергийна 

ефективност" 

общински бюджет Ефект по всички 

приоритети 

8. Взаимодействие с гражданското общество 

Pd_i_8.1 Сътрудничество, работа по конкретни 

проекти в областта на подобряване на 

КАВ и съответствие с нормите за ФПЧ10, 

NO2 . 

 Брой реализирани 

съвместни проекти 

Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ 

привличане на 

средства по 

програми  

Ефект по всички 

приоритети 



   

 

60 

Дългосрочни мерки – 2013 г. 

1. Битово отопление - намаляване на имисиите  ФПЧ10 с поне 15 µg/m3 

Ограничаване на емисиите от неподвижни източници – 3.1, т.3, Раздел 2,  Приложение 15, Наредба 12 

Pd_i_1.4 Информационна кампания за 

ограничаване използването на примитивни 

печки за отопление на твърди горива с 

ниска топлинна ефективност.  

В Брой хора достигнати Община Пловдив, 

Зам.кмет ОИТЕЗ, 

Енергийна агенция 

- Пловдив  

Оперативни 

програми 

принос към 15 

µg/m3 

Гарантиране употребата на нискоемисионни горива в неподвижните и подвижни източници – 

3.6, т.3, Раздел 2,  Приложение 15, Наредба 12 

Pd_r_1.2 Контролиране на продажбите на 

некачествени брикети и нискокалорични 

въглища чрез местни нормативни актове. 

В Въведени нормативни 

актове 

Община Пловдив, 

Зам.кмет ОИТЕЗ, 

районни кметове 

общински бюджет принос към 15 

µg/m3 

Pd_o_1.5 Съдействие и улесняване на процедурите 

за газификация на домакинствата.  

В Брой газифицирани 

домакинства 

Община Пловдив, 

Зам.кмет  ОС, 

УТСИ, ОУО 

за сметка на 

потребители 

те 

принос към 15 

µg/m3 

Pd_о_1.6 Разширяване на схемата за енергийно 

подпомагане чрез предоставяне на 

качествени горива 

В Брой подпомогнати 

домакинства 

Община Пловдив 

Зам.кмет ЕПСД 

по държавната 

схема за социално 

подпомагане 

принос към 15 

µg/m3 

2. Транспорт - намаляване на общите емисии ФПЧ10 с  5 µg/m3;  NO2 с 4,5  µg/m3/год.   

Мерки за ограничаване на емисиите от подвижни източници чрез организация и регулиране на движението на превозните средства – 

3.4, т.3, Раздел 2,  Приложение 15, Наредба 12 

Pd_o_2.5 Възстановяване и поддържане на зелена 

вълна на светофарно регулираните 

кръстовищата, поетапно при 

реконструкция. 

С Брой кръстовища в 

режим „зелена вълна” 

Община Пловдив 

Зам.кмет  МПС 

ОРС; КАТ 

общински бюджет Избягване на 

задръствания в 

пикови часове    

Pd_r_2.6 Изготвяне и въвеждане на временни  

мерки за ограничаване на трафика в 

зоните с наднормено замърсяване с NO2 и 

ФПЧ10  , например въвеждане на режим  на 

движение на ЛМПС на четни и нечетни 

номера при очаквани неблагоприятни 

метеорологични условия  

В Брой въведени мерки Община Пловдив 

Зам.кмет  МПС 

ОРС; КАТ 

общински бюджет Добра практика -

намаление на 

емисиите с 50% 

от ЛМПС, вкл.  

Допълнително 

вливащия се 

трафик 
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Pd_t_2.10 Изграждане на мрежа велосипедни алеи.                                                                                                                  

Развиване на общинска услуга за наемане 

на велосипеди под наем.  

С Км. изградени 

велосипедни алеи 

Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ 

бюджет            ОП 

"Регионално 

развитие" 

намаление на 

NO2  с 2 µg/m3  и 

ФПЧ10 с 0.1µg/m3 

при намаление 

на ЛМПС с 10%  

Pd_f_2.11 Повишаване на привлекателността на 

обществения транспорт - комфорт, 

честота, чистота, атрактивна цена.  

Валидност на билета за определено 

време за всички линии (електронно 

таксуване).  

В Повишен брой пътници 

в обществения 

транспорт 

Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ; 

транспортни 

оператори 

бюджет на 

операторите 

намаление на 

NO2  с 2 µg/m3  и 

ФПЧ10 с 0.1µg/m3 

при намаление 

на ЛМПС с 10% 

Pd_r_2.13 Въвеждане на изискване към основни 

работодатели (бизнес и индустриални 

зони) за разработване на  планове за 

придвижване. Всеки работодател да 

поставя цел за намаляване използването 

на ЛМПС. 

С Брой фирми с планове 

за придвижване 

Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ 

финансиране от 

собствениците 

Добра практика - 

намаление на 

NO2  с 0.2 µg/m3  

и ФПЧ10 с 

0.1µg/m3 при 

10% намаление 

на емисиите от 

ЛМПС от/до 

работните места  

Pd_i_2.14 Интегриране на знание за устойчив 

транспорт и намаляване на емисиите в 

началното образование.  

С Брой училища, 

включили в програмите 

теми за устойчив 

транспорт 

Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ;   

Зам.кмет О и Н, К и 

Т 

бюджет    ОП 

"Човешки ресурси" 

Добра практика - 

намаление на 

NO2  с 0.2 µg/m3  

и ФПЧ10 с 

0.1µg/m3 при 

10% намаление 

на системните 

ежедневни 

пътувания 

Pd_i_2.15 Ежегодно провеждане в община Пловдив 

на информационна кампания по време на 

Европейската седмица на мобилността 

С Брой участвали Община Пловдив 

Зам.кмет 

ОИТЕЗ;РИОСВ 

общински бюджет, 

Програма "ИЕЕ" 

Добра практика , 

водеща до 

промяна на 

разпределениет

о на начините на 
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придвижване 

Pd_r_2.16 Изграждане на Център за управление на 

придвижването в града (Център за градска 

мобилност).  

С Създаден център Община Пловдив 

Зам. кмет ЕП СД; 

Зам.кмет МПС 

ОРС, Гл. архитект 

МПС ОРС 

общински бюджет Добра практика , 

водеща до 

промяна на 

разпределениет

о на начините на 

придвижване 

Pd_f_2.17 Организиране на буферни паркинги за 

реализиране на схеми паркирай – пътувай. 

С Брой паркинги Община Пловдив 

Зам. кмет ОС, УТ, 

С и И, ОУО; 

Зам.кмет МПС ОРС   

общински бюджет Добра практика, 

намаляване на 

емисиите  NO2  с 

2 µg/m3  и ФПЧ10 

с 0.1µg/m3 при 

10 % 

увеличаване на 

придвижването 

с алтернативи 

на ЛМПС 

Гарантиране употребата на нискоемисионни горива в неподвижните и подвижн източници – 3.6, т.3, Раздел 2,  Приложение 15, Наредба 12 

Pd_t_2.12 Превеждане на автобусния парк на МГОТ 

в съответствие с евростандарт EURO 4. 

В Брой автобуси по 

стандарт над EURO 4 

Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ; 

транспортни 

оператори 

бюджет на 

операторите 

намаление на       

NO2  до 3 µg/m3 

ФПЧ10  до 2 

µg/m3 

3. Намаляване на имисиите  ФПЧ10 с 0.5 µg/m3   и NO2   от общински и търговски обекти 

Гарантиране употребата на нискоемисионни горива в неподвижните и подвижн източници – 3.6, т.3, Раздел 2,  Приложение 15, Наредба 12 

Pd_i_3.1 Замяна на отоплението с течни горива 

(газьол) и преминаване към газ или 

централно топлоснабдяване в общинските 

сгради, където е възможно. 

В Брой сгради Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ; 

Зам. кмет ОН, К и 

Т;  Зам.кмет ОС, 

УТ,С и И, ОУО; 

Зам.кмет  МПС 

ОРС   

ОП Регионално 

развитие и фонд 

„Козлодуй”;  ЕБРР 

;  фондове за ВЕИ  

принос към 0.5 

µg/m3 
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Pd_f_3.2 Замяна на течните  и твърди горива с 

гориво от биомаса и котли с к.п.д над 85% 

ефективност в общинските сгради, където 

е възможно. 

В Брой инсталирани 

котли 

Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ;  

Зам. кмет ОН, К и 

Т;  Зам.кмет ОС, 

УТ,С и И, ОУО;  

Зам.кмет  МПС 

ОРС 

ОП Регионално 

развитие и фонд 

„Козлодуй”;ЕБРР ; 

фондове за ВЕИ  

принос към 0.5 

µg/m3 

Pd_o_3.6 Съдействие за доброволно преминаване 

към по-екологични горива на хотели, 

търговски обекти и обекти държавна 

собственост. 

В Брой обекти Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ 

Финансиране  от 

собствениците 

принос към 0.5 

µg/m3 

Възлагане на обществени поръчки  съгласно наръчника за общ. Поръчки в областта на опазване на околната среда – 

3.3, т.3, Раздел 2,  Приложение 15, Наредба 12 

Pd_o_3.3 Изисквания за подобряване на 

енергийните характеристики при ремонт 

на общински сгради. 

В Брой реализирани 

ремонти с подобрени 

енергийни 

характеристики на 

срадите 

Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ; 

отдел "Енергийна 

ефективност" 

ОП Регионално 

развитие и фонд 

„Козлодуй”; ЕБРР ;  

фондове за ВЕИ  

принос към 0.5 

µg/m3 

Мерки за ограничаване замърсяването на атмосферния въздух чрез издаването на разрешителни  - 

3.7, т.3, Раздел 2,  Приложение 15, Наредба 12 

Pd_r_3.4 Въвеждане на изискване за екологично 

топлоснабдяване при одобряване на 

проекти и издаване на строителни 

разрешения.  

В Брой разрешителни с 

екологично 

топлоснабдяване 

Община Пловдив 

Главен архитект 

общински бюджет принос към 0.5 

µg/m3 

4. Поддържане на чистотата - намаляване на общите имисии ФПЧ10 с 8µg/m3 

Pd_t_4.4 Поетапно модернизиране на 

транспортната инфраструктура и пътните 

настилки покриване с битумна паста или 

друга подходяща настилка. 

В Км. модернизирана 

настилка 

Община Пловдив 

Главен архитект;    

Зам.кмет  МПС 

ОРС 

Бюджет             

Оперативни 

програми  

принос в 8 µg/m3 

Pd_r_4.5  Разработване и внедряване на програма 

за поетапно модернизиране на 

тротоарните настилки за машинно миене и 

при реконструкция. 

В програма районни 

администрации;  

Община Пловдив 

главен инженер 

общински бюджет принос в 8 µg/m3 
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Pd_f_4.6 Замяна на пясъка с химически 

заместители в централната градска част и 

ограничаване на пясъка в останалите 

части. 

В % използвани хим. 

заместители 

Община Пловдив 

Зам.кмет ОС, УТ, С 

и И, ОУО; ОП 

"Чистота" 

Общински бюджет принос в 8 µg/m3 

Pd_r_4.7 Разработване на специализиран план за 

намаляване на праха при почистване  и 

опесъчаване с отчитане на сезонния 

характер на замърсяването. Разработване 

на прозрачни процедури, с възможност за 

контролиране от гражданите.  

В Специализиран план Община Пловдив 

Зам.кмет ОС, УТ, С 

и И, ОУО; ОП 

"Чистота" 

Бюджет на ОП 

„Чистота” 

принос в 8 µg/m3 

Pd_r_4.8 Два пъти месечно миене на маркуч на 

регулата в централната градска част и 

един път месечно в останалата част на 

града.  

В Брой реализирани 

измивания   

Община Пловдив 

Зам.кмет ОС, УТ, С 

и И, ОУО 

Бюджет на ОП 

„Чистота” 

принос в 8 µg/m3 

Pd_о_4.9 Ранно миене на маркуч след опесъчаване 

през зимата в дни с положителни 

температури.   

В Брой реализирани 

измивания   

Община Пловдив 

Зам.кмет ОС, УТ, С 

и И, ОУО 

Бюджет на ОП 

„Чистота” 

принос в 8 µg/m3 

Pd_о_4.1

0 

Ежемесечно измиване на маркуч на 

регулата на улиците  II категория. 

В Брой реализирани 

измивания   

Община Пловдив 

Зам.кмет ОС, УТ, С 

и И, ОУО 

Бюджет на ОП 

„Чистота” 

принос в 8 µg/m3 

Pd_о_4.1

1 

Ежемесечно  измиване на маркуч на 

регулата на улиците  III категория. 

В Брой реализирани 

измивания   

Община Пловдив 

Зам.кмет ОС, УТ, С 

и И, ОУО 

Бюджет на ОП 

„Чистота” 

принос в 8 µg/m3 

Pd_f_4.12 Поетапно ограничаване на ръчното 

метене и замяна със специализирана 

техника гарантираща отстраняване на 

праха от настилките без разпрашаване, 

където позволява пътната 

инфраструктура.  

В км. машинно изметени Община Пловдив 

Зам.кмет ОС, УТ, С 

и И, ОУО 

Общински бюджет принос в 8 µg/m3 

Мерки за ограничаване замърсяването на атмосферния въздух чрез издаването на разрешителни  - 

3.7, т.3, Раздел 2,  Приложение 15, Наредба 12 

Pd_r_4.3 Контрол върху изпълнението на 

задължението  за озеленяване  след 

застрояване. 

В Брой санкции Община Пловдив 

Главен архитект; 

районни 

Бюджет община принос в 8 µg/m3 
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администрации;  

5. Строителни дейности - намаляване на имисиите  ФПЧ10 с 2 µg/m3 

Pd_r_5.4 Задължително покриване от 

обслужващите фирми на  всички товарни 

автомобили, носещи пръст, пясък и други 

насипни материали. 

В Брой санкции Пловдивски 

общински 

инспекторат; КАТ; 

ДАИ 

Собствен бюджет 

на строителните 

фирми 

принос към 2 

µg/m3 

Pd_t_5.5 Затревяване на компрометирани площи. 

Насърчаване на гражданите за активно 

включване  в Кампания "Зелен дом" за 

поддържане на зелените площи и 

почистването.  

В Дка затревени и 

поддържани площи 

Районни 

администрации;           

ОП "Паркове и 

градини" 

общински бюджет 80-100 дка/год. 

Pd_t_5.6 Създаване на зелени пояси по 

периферията на града. 

В Дка затревени площи Община Пловдив 

Главен архитект;           

ОП "Паркове и 

градини" 

общински бюджет  принос към 2 

µg/m3 

Pd_r_5.1 Въвеждане на изискване в наредбата за 

опазване на околната среда на 

територията на община Пловдив за 

намаляване на замърсяване на 

територията около строителни обекти със 

строителни отпадъци и пръст. 

В Въведено изискване и 

брой санкции 

Община Пловдив 

Отдел „УОКДМ“; 

Пловдивски 

общински 

инспекторат 

Собствен бюджет 

на строителните 

фирми 

принос към 2 

µg/m3 

6. Нерегламентирани дейности - намаляване на общите имисии ФПЧ10 с 5µg/m3 

Pd_r_6.1 Контрол и адекватни санкции за 

нерегламентирани дейности, 

замърсяващи с прахови частици – горене 

на гуми, изхвърляне на строителни и  

други отпадъци, паркиране на коли в 

зелени площи и др. 

В Брой санкции Пловдивски 

общински 

инспекторат 

общински бюджет 1 µg/m3 

7. Управление на качеството на атмосферния въздух и управление на енергийната ефективност 
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Pd_r_7.7 Създаване на бази данни за интензивност 

на движението по основните булеварди 

съгласно инструкцията за разработване на 

програми за вредни вещества, в районите 

за оценка и управление на качеството на 

атмосферния въздух, в които е налице 

превишаване на установените норми;  

В Създадена база данни Община Пловдив 

Зам.кмет МПС, 

ОРС 

общински бюджет Ефект по всички 

приоритети 

8. Взаимодействие с гражданското общество 

Pd_i_8.1 Сътрудничество, работа по конкретни 

проекти в областта на подобряване на 

КАВ и съответствие с нормите за ФПЧ10, 

NO2 . 

 Брой реализирани 

съвместни проекти 

Община Пловдив 

Зам.кмет ОИТЕЗ 

привличане на 

средства по 

програми  

Ефект по всички 

приоритети 

Легенда: Pd_i;r;o;f;_X.Y      

 i - информационна      

 r – регулаторна      

 o - организационна      

 f - фискална/ информационна      

 X - число,  номер на приоритета      

 Y - число,  номер на мярката 

Приоритет: В- висок; С- среден; Н- нисък. 
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В програмата и плана за действие за намаляване нивата на ФПЧ10 и NO2 за първи път 

са направени инвентаризация на емисиите и  анализ на : 

 транспортните потоци и дейности 

 ролята на площните емитори (битовото отопление, обществени и търговски обекти 

 ролята на вторичния унос при замърсяването с прах.  

 

На базата на тези оценки е направеното дисперсионно моделиране на замърсяването  с  

ФПЧ10 и NO2 на територията на община Пловдив са идентифицирани качествено нови 

приоритети и ролята им в управлението на КАВ :  

 

 По отношение на ФПЧ10 приоритетни са: площните източници (битово отопление (без 

включена фонова концентрация) – 94% 2007 и 95% - 2010 год.  

 

 По отношение на NO2 приоритетни са линейните източници (транспортните дейности 

и потоци без включена фонова концентрация – 53% 2007 и 67% за 2010).   Площните 

емитори са съответно 36% за 2007 и  26% за 2010 година) 

 

Предложените мерки следват резултатите от анализа и дисперсионното моделиране.  

Основният извод е, че постигане качеството на атмосферния въздух в съгласие с 

нормите  налага промяна на енергоносителите и технологиите за изгаряне на горивата, 

както и модернизация на хигиенизирането, съобразено със сезонния характер на 

замърсяването и метеорологичните условия. 

Направените по-горе оценки и изводи са залегнали в прогнозното моделиране за 2011г, 

като са отчетени процесите на намаляването на ролята на индустрията в КАВ чрез 

газификация; изпълнението на голяма част от за мерките 2003-2010; възможностите за 

разширение използването на природен газ и централизирано тополоснабдяване; 

прилагането на ВЕИ за отопление и топла вода от домакинствата.  

 

Налага се основният изводът, че трябва да се: 

 приложат и мерки срещу продажбата и употребата на нискокачествени въглища и 

брикети, както и на печки с ниска топлинна ефективност 

 насочат финансовите възможности на общината и привлечени фондове и програми 

към стимулиране на домакинствата за подобряване на горивната база и съвременните 

топлинно ефективни уреди за отопление. 
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С приемане на Актуализация на Програмата за подобряване на качеството на 

атмосферния въздух на територията на Община Пловдив  за периода 2010-2013г, 

Община Пловдив  изпълни и Заповед № РД -1046 от 03.12.2010г. Министерството на 

околната среда и водите в частта и относно замърсителите ФПЧ10, NO2. Предстои 

възлагане на процедура по комплексна програма за разглеждане и оценка на  

замърсителите полициклични ароматни въглеводороди /ПАВ / и ФПЧ2.5  на територията 

на Община Пловдив. 
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2. ВОДИ 
 

Важността на водата за живота и като компонент на глобалната екосистема е все 

по-значим. Тя е ресурс, който не само осигурява основните нужди за населението 

и е ключ за развитието на икономиката - селско стопанство, рибната търговия, 

производството на енергия, индустрията, транспорта и туризма, но водата е 

жизнено важна за всички глобални екосистеми. 

 

Рамковата директива за водите (Директива 2000/60/ЕС) разширява обхвата на 

защитата на всички води като разглежда водата като част от екосистемата. 

Рамковата директива за водите поставя амбициозната цел за постигане на “добро 

състояние на водите и свързаните с тях екосистеми до 2015 година”. Рамковата 

директива за водите изисква осигуряване на активно участие на всички 

заинтересовани лица, включително неправителствени екологични организации и 

местна общественост, в дейностите по управление на водите. 

 

Основните принципи на Рамковата директива за водите са залегнали в основата 

на Закона за водите, наредбите към него, както и с определените принципи за 

управление на водите на основата на речни басейни. 

 

Планът за управление на речните басейни (ПУРБ) цели интегрирано управление 

на водите и свързаните с тях екосистеми на основата на речния басейн. 

Програмата от мерки е основният инструмент за постигане на целите на Плана за 

речно басейново управление (ПУРБ). 

 

На местно ниво, Кметът на Община Пловдив реализира политиката, 

имплементирайки принципите на Плана за управление на речните басейни, 

свързана с дейности, включващи експлоатация, изграждане, реконструкция и 

модернизация на водностопанските системи и съоръжения - общинска 

собственост.  

 

Кметът на общината контролира:  

  Изграждането, поддръжката и правилната експлоатация на канализационните 

мрежи и пречиствателните станции за битови отпадъчни води; 
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  Изграждането, поддръжката и експлоатацията на водоснабдителните 

системи, които са публична общинска собственост;  

  Изграждането и регистрацията на кладенци за индивидуално водовземане от 

подземни води на територията на общината. Тези дейности се контролират от 

областния управител.  

 

Тези приоритети са отразени в Генералният план, Прединвестиционно проучване 

на гр.Пловдив, Идеен проект ПСОВ Пловдив и Програма за управление на 

утайките. 

Общинските съвети упражняват правата на акционери в регионалните ВиК 

дружества, съвместна собственост на държавата и общините.  

 

Хронологията в промените на законовата рамка, както и разработването на 

новите стратегически документи на местно ниво, налагат прецезиране на мерките 

в Дългосрочният план за действие в съответствие с Интегрирани мерки за 

подобряване на водния сектор. 

 

Сроковете за постигане на дейностите трябва да бъдат съобразени със срока на 

действие на Плана за управление на речните басейни – 2015г. и 2021г., както и 

със срокът на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.”, 

Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води”, Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в 

агломерации над 10 000 е.ж.” 

 

Мерките в актуализираният План за действие към Програмата за опазване на 

околната среда е актуализиран в съответствие със стратегическите документи 

във Водния сектор.  

 

Приоритетни инвестиции в сектора на водите и отпадъчните води в гр. Пловдив, 

определени с Генералният план и Прединвестиционните проучвания, се 

разглеждат, най-вече в контекста на финансирането по Кохезионния фонд.  

 

Това налага разширяване на дейностите в актуализацията на дългосрочният план 

за действие  с индикатори, които са определени в общата цел, главните цели и 
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подцели за повърхностните води, заложени в Плана за управление на речните 

басейни в Източнобеломорски район и за изпълнението на които е определена 

Община Пловдив, като отговорна институция. 

 

Предстои, по възлагане на Басейнова дирекция – Източнобеломорски район, до 

2012г. изготвянето на Предварителна оценка на риска от наводнения, Карти на 

районите под заплаха от наводнения, карти на районите с риск от наводнения. 

Въз основа на тях ще бъде разработен Планове за управление на риска от 

наводнения на р. Марица. Според направените изводи в тях ще се наложи 

актуализацията на плана за действие в това направление.  

 

Новите мерки в Дългосрочният план за действие са разгледани и в здравно-

екологичен аспект, като се разглеждат в следните, взаимосвързани направления: 

• Замърсяване на водите от въздействията на човешката дейност и повишеното 

потребление на вода (антропогенно замърсяване) 

•   Замърсяването на водните басейни оказва негативно влияние върху здравето 

на населението. 

 

Като цяло този обзор на тенденцията за бъдещото състояние има голямо влияние 

върху: 

 Годишното планиране на бизнеса: намаляване на разходите за експлоатация, 

поддръжка и електроенергия. 

 Инфилтрирана вода: намаляване на инфилтрацията в канализационната система, 

което ще има положително влияние върху работата на ПСОВ (по-малко 

инфилтрирана вода). 

 Потребители: подобрено качество на водата и обезпеченост на стандарта за 

водоснабдяване. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: 

 

Важен инструмент за постигане на генералната стратегическа цел „Добро 

състояние на водите и свързаните с тях екосистеми до 2015година“ е 

набелязването на необходимите мерки за повърхностните и подземни води и 

зоните за защита на водите (фиг.2) 
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Фиг. 2 Стратегически цели  

За постигане на „Добро състояние на водите и свързаните с тях екосистеми до 

2015 г.“ е необходимо да се предвидят дейности, при реализирането на които ще 

се постигне „Добро състояние на повърхностните води“ и „Добро състояние на 

подземните води“. 

 

За целта е изготвен детайлен анализ за състоянието на водните тела – 

повърхностни и подземни, в Плана за управление на речният басейн на река 

Марица.  Планирани са мерки в актуализацията на Дългосрочният план, чрез 

които ще се редуцира или отстрани констатираните негативни влияния на 

отделните фактори върху химичното и екологичното състояние, съобразени с 

правомощията на Кмета на Община Пловдив.  

 

ЦЕЛ 1: Постигане на добро химично и екологично състояние на 

повърхностните води за басейна на р. Марица в границите на 

урбанизираната територия на гр. Пловдив 

 

ПРИОРИТЕТИ: 

1. Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа  

2. Подмяна на съществуваща канализация с недостатъчна пропускателна 

способност 

3. Изграждане на стъпало денитрификация на ПСОВ Пловдив 
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4. Предприемане на действия за последващо третиране на генерираните 

утайки от ПСОВ 

5. Намаляване на влиянието на индустриални източници  

6. Намаляване влиянието на отпадъците 

7. Подобряване на хидроморфологичните условия 

 

ЦЕЛ 2: Постигане на добро химично състояние на подземните водите за 

басейна на р. Марица в границите на урбанизираната територия на гр. 

Пловдив 

 

ПРИОРИТЕТИ: 

1. Контрол при експлоатацията на съоръженията за третиране на отпадъци; 

2. Превенция и контрол над интегрираното замърсяване с Mn 2021; 

3. Привеждане на депото с европейските нормативни изисквания Mn 2021; 

4. Плануване на мероприятия с цел подобряване качествата на подземните 

води, използвани за водоснабдяване на града; 

5. Плануване на мероприятия с цел подобряване качествата на подземните 

води, използвани за напояване на зелени площи общинска собственост. 

 

ЦЕЛ 3: Постигане на добро количествено състояние на подземните водите 

за басейна на р. Марица в границите на урбанизираната територия на гр. 

Пловдив: 

 

ПРИОРИТЕТИ: 

1. Мерки за подобряване на ВК мрежите - реконструкция и модернизация 

на водопроводните мрежи и съоръжения за осигуряване на достатъчно 

количество и с добро качество вода за питейно-битово водоснабдяване 

на населението и намаляване на загубите на вода;  

2. Водоснабдяване на гр. Пловдив от каскада “Въча
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ РАЗДЕЛ „ВОДИ” 

№ Дейности 
Отговорна 

институция 
Срок 

Източник на 

финансиране - 

ДБ/собствени 

средства/без 

средства 

Екологичен ефект 

ЦЕЛ 1: Постигане на добро химично и екологично състояние на повърхностните води за басейна на р. Марица в границите на 
урбанизираната територия на гр. Пловдив 

1. 

 

Доизграждане на канализационна 
мрежа  

Община Пловдив, 
„Водоснабдяване и 
Канализация“ ЕООД - 
Пловдив 

2015г. Общински 
бюджет; 
Държавен 
бюджет; 
Средства по 
оперативните 
програми 

Опазване на добър химичен статус;  
Постигане на изискванията на 
Директива 91/271бЕС; 
Включване в канализацията на всички 
отпадъчни води и отвеждането им в 
ГПСОВ за пречистване до 
определените изисквания; 
 

1.1 Изграденост на канализационната 
мрежа - Е.Ж. 

1.2 Ползваемост на канализационната 
мрежа – Е.Ж. 

1.3 Нова канализационна мрежа – обект, 
км. 

2. Подмяна на съществуваща 
канализация с недостатъчна 
пропускателна способност 

Община Пловдив, 
„Водоснабдяване и 
Канализация“ ЕООД - 
Пловдив 

2013г. Общински 
бюджет; 
Държавен 
бюджет; 
 Средства по 
оперативните 
програми 

Предотвратяване на здравния риск за 
населението в района. Съответствие с 
Плановете за управление на речните 
басейни, Стратегията за развитие и 
управление на водоснабдяването и 
канализацията, общинския план за 
развитие и програмата за реализация 
на общинския план за развитие, с 
регионалния генерален план на В и К 
системите и съоръженията на 
обособената територия и генералните 
планове на агломерации над 10 000 е. 
ж. на В и К системите и съоръженията; 

2.1 Подмяна на съществуваща 
канализация с недостатъчна 
пропускателна способност – обект, км. 

2.2 Разработване на програма за 
развитието на водоснабдяването и 
канализацията на територията на 
общината  
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3. Изграждане на стъпало 
денитрификация на ПСОВ Пловдив 

Община Пловдив, 
„Водоснабдяване и 
Канализация“ ЕООД - 
Пловдив 

2013г. Общински 
бюджет; 
Средства по 
оперативните 
програми 

Повишаване на пречиствателния ефект 
за сметка на намалени експлоатационни 
разходи за постигане на европейските 
изисквания за пречистените води  в 
градски ПСОВ (Директива 91/271/EEC 
на Съвета) при икономически изгодни 
условия  
Намаляване навлизането на вредни 
вещества и биогенни елементи във 
водоприемника;  
Повишаване степента на редукция  на 
биогенните елементи;  
Ефективно механично обезводняване;  
Стабилизираната до определените 
изисквания утайка.  
Оптимизация на процеса на 
стабилизация; 

 
3.1 

Действителен капацитет – куб. м /д, % 
отношение към проектен капацитет 
куб. м /д; 

3.2 Действителен капацитет – Е.Ж., % 
отношение към проектен капацитет 
Е.Ж 

3.3 Степен на пречистване – механично, 
вторично отстраняване на N  и P, 
третично / допречистване/  редукция 
на  N   и P , мг/ л; 

3.4 Реконструкция – изграждане, подмяна, 
ремонт, доставка и монтаж „по пътя на 
водата“ - % 

3.5 Реконструкция – изграждане, подмяна, 
ремонт, доставка и монтаж „по пътя на 
утайката“ - % 

3.6 Водоприемчик - % на товара на 
агломерацията , която постъпва в 
ПСОВ 

3.7 Бр.н.м. 10 000- 100 000 без 
пречистване на отпадъчните води , бр. 
еж, количество отпадъчни води без 
пречистване- хил. куб. м /год; 

4. Предприемане на действия за 
последващо третиране на  
генерираните утайки от ПСОВ 

Община Пловдив, 
„Водоснабдяване и 
Канализация“ ЕООД - 
Пловдив  

2013г. Общински 
бюджет; 
Средства по 
оперативните 
програми 

Решаване на проблема с утайките;  
Изграждане на съвременно утайково 
стопанство за анаеробна стабилизация 
на утайката (метантанк) и използване на 
биогаза (метангаз);  
(Приложение М7-1). 
 

4.1 Генерирана утайка-тон с.в. /год 

4.2 Третирана утайка в ПСОВ тон с.в. /год. 

4.3 Оползотворена утайка – в земеделие 
– тон с.в. /год. 

4.4 Оползотворена утайка – за 
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рекултивиране – тон с.в. /год. 

4.5 За други нужди – тон с.в. /год. 

4.6 Обезвредена утайка – депо / тон с.в. 
/год/; 

4.7 Временно съхраняване на утайка - 
депо / тон с.в. /год/; 

4.8 Изгаряне – тон с.в./год. 

5. Намаляване на влиянието на 
индустриални източници 

Водоснабдяване и 
Канализация“ ЕООД - 
Пловдив 

2015г. Общински 
бюджет 

Подобряване пречистването на 
индустриални отпадъчни води. 
Недопускане на директни включвания 
във водните тела, които замърсяват 
водите и негативно влияние върху 
развитието на екосистемите - 
респективно развитие на 
биоразнообразието в определените 
райони;  
 

5.1 Упражняване на контрол на локално 
пречистване на производствените 
отпадъчни води, зауствани в градската 
канализация и. – бр. проверки, бр. 
установени превишения, установено 
превишения по показатели 

6. Намаляване влиянието на отпадъците „Водоснабдяване и 
Канализация“ ЕООД – 
Пловдив 
 Община Пловдив 

2015г. Общински 
бюджет; 
Средства по 
оперативните 
програми 

Разглежда програмата за рекултивация 
на старите депа. Картиране  на 
нерегламентираните сметища в речните 
русла и отстраняването им от речните 
корита. 

6.1 Проект за ликвидация, рекултивация и 
мониторинг на депото за утайки от 
ПСОВ в землището на с. Катуница. –
изпълнение в % 

6.2 Проект за рекултивация и мониторинг 
на „Регионално депо за неопасни 
отпадъци за общините Пловдив, 
Марица, Калояново, Стамболийски, 
Родопи, Перущица, Съединение, 
Кричим, Асеновград, Раковски, 
Садово, Брезово, Първомай” – 
изпълнение в % 

6.3 Закрито нерегламентирано сметище - 
бр. 

6.4 Проучване и почистване на отпадъци 
от реки и открити канали общинска 
собственост - бр/км 

6.5 Изградени нови депа - бр. 

7. Мерки за подобряване на 
хидроморфологичните условия 

Община Пловдив, 
Пловдивски Общински 

2015г. Общински 
бюджет;  

Подобряване или запазване на 
състоянието на речното корито, брегове 
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7.1 Нарушаване на крайречната 
растителност – л. м. залесителни 
мероприятия по бреговете 

инспекторат Средства по 
оперативните 
програми 

и крайбрежна зона; Намаляване 
изменението им, в зависимост от 
нарушенията върху хидроморфложките 
условия на реките; 
Намаляване на риска от наводнения и 
устойчиво управление на водите; 
 

7.2 Ерозия на речните брегове и дъно – 
бр. и видове укрепителни мероприятия 
за редуциране на ерозионните 
процеси; бр. проверки 

7.3 Контролни функции за дейностите по 
реките Чл. 143. от Закона за водите 
изм. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г. – бр. 
извършени проверки, бр. наложени 
предписания и глоби 

ЦЕЛ 2: Постигане на добро химично състояние на подземните водите за басейна на р. Марица в границите на урбанизираната 
територия на гр. Пловдив: 

8. Контрол при експлоатацията на 
съоръженията за третиране на 
отпадъци 

Община Пловдив 
„Водстрой“ АД 
"Консорциум 
екологичен завод" 
ДЗЗД 

2015г. Общински 
бюджет 

Химичният състав на подземните води 
да отговаря на нормите указни в 
действащите разрешителни; 

8.1 Резултати от мониторинга на 
подземните води в района на депата - 
бр. параметри с превишения над 
стандартите за качество на 
подземните води 

9. Превенция и контрол над 
интегрираното замърсяване с Mn 

Община Пловдив, 
„Водстрой“ АД 
"Консорциум 
екологичен завод" 
ДЗЗД 

2021г. Общински 
бюджет 

Намаляване на замърсяването с 
приоритетни и специфични вещества, 
тежки метали Mn и други химични 
вещества от точкови и дифузни 
индустриални източници с оператор 
Община Пловдив; 

9.1 Резултати от мониторинга на 
подземните води в района на депата - 
бр. превишения над стандартите за 
качество по показател Mn на 
подземните води 

10. Привеждане на депото с европейските 
нормативни изисквания за Mn 

Община Пловдив, 
„Водстрой“ АД 

2021г. Общински 
бюджет; 
Средства по 
оперативните 
програми 

Привеждане на големите индустриални 
предприятия и инсталации в 
съответствие със законовите 
изисквания за изпълнение на Директива 
за цялостен контрол и предпазване от 
замърсяване 96/61/ЕС (IPPC), 
намаляване и преустановяване на 
замърсяването от предприятия, 
изпускащи чрез отпадъчните си води 

10.1 Извършени мероприятия свързани с 
привеждане на депото с европейските 
нормативни изисквания за Mn – бр. 
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приоритетни вещества (съгласно 
Приложение № Х на Директива 
2000/60/ЕС).  
Директива за сметищата (99/31/ЕЕС) 

11. Плануване на мероприятия с цел 
подобряване качествата на 
подземните води, използвани за 
водоснабдяване на града и за 
напояване 

„Водоснабдяване и 
Канализация“ ЕООД – 
Пловдив 
 Община Пловдив 

2015г. Собствени 
средства; 
Средства по 
оперативните 
програми 

Подобряване на качествените 
показатели на използваната вода за 
питейни нужди 
 

11.1 Дял на население на режим общо - % 

11.2 На сезонен - % и брой 

11.3 На целогодишен - % 

11.4 Иззети води - хил.куб.м. 

11.5 Подмяна на помпени агрегати и 
доставка на електромеханично 
оборудване – бр. 

12. Плануване на мероприятия с цел 
подобряване качествата на 
подземните води, използвани за 
напояване на зелени площи общинска 
собственост 

ОП „Градини и паркове“  
Община Пловдив 

2015г. Собствени 
средства; 
Средства по 
оперативните 
програми 

Подобряване на качествените 
показатели на използваната вода за 
напояване 
 

12.1 Мероприятия с цел подобряване 
качествата на подземните води, 
използвани за напояване – бр. и вид 

12.2 Паспортизация на Поливните системи, 
фонтани и питейни фонтанки в единна 
web базирана система - географски и 
технически данни – бр. 

ЦЕЛ 3: Постигане на добро количествено състояние на подземните водите за басейна на р. Марица в границите на урбанизираната 
територия на гр. Пловдив 

13. Реконструкция и модернизация на 
водопроводните мрежи и съоръжения 
за осигуряване на достатъчно 
количество и с добро качество вода 
за питейно-битово водоснабдяване на 
населението и намаляване на 
загубите на вода 

„Водоснабдяване и 
Канализация“ ЕООД – 
Пловдив 
 Община Пловдив 

2015г. Собствени 
средства;  
Средства по 
оперативните 
програми 

Намаляване на инфилтрацията, с което 
ще се осигури и по-ефективна работа на 
канализационната система и  ГПСОВ;  
Намаляване на загубите във 
водопроводната мрежа; Осигуряване за 
населението на достатъчно количество 
качествена питейна вода с намалени 
експлоатационни разходи;  13.1 Изградена водопроводна мрежа - 
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км;  

13.2 Подменена водопроводна мрежа 
(Рехабилитация / Полагане на 
водопроводи за питейна вода 
(Магистрални водопроводи и 
разпределителна мрежа)- обект, км; 

13.3 Нова водопроводна мрежа – обект, км; 

13.4 Дял на обслуженото население от 
обществено водоснабдяване - % 

13.5 Реконструкция на ПСПВ Храбрино 

13.6 Водоизточници от подземни води - бр; 

13.7 Водоизточници от повърхностни води - 
бр; 

13.8 Водопотребление на жител на 
денонощие, л/жит/ден; 

13.9 Загуби по водопроводната мрежа - 
общи %; 

13.10 Външни - % 

13.11 Вътрешни - % 

14. Водоснабдяване на гр. Пловдив от 
каскада “Въча” 

МРРБ, Община 
Пловдив, Областна 
администрация 

2016г. Общински 
бюджет;  
Държавен 
бюджет; 
Средства по 
оперативните 
програми 

Подобряване водоснабдяването на 
населението и на промишлените 
предприятия и на сигурността на 
водопроводната мрежа 
 

14.1 Проектна готовност, в т.ч и този за 

водопроводната система на града - % 

14.2 Изграждане на водоснабдителна 

система от каскада „Въча“ – л.м. 
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3. ЛАНДШАФТ. ЗЕЛЕНА СИСТЕМА 
 

В баланса на Зелената система влизат зелени площи за широко обществено 

ползване и зелени площи със специално предназначение, които заедно със 

спорта съставляват 505,2 хектара – или 9,3% от територията на града в регулация 

(5 411,64 хектара). Не реализирани зелени площи и предназначени за 

озеленяване са обширния терен по протежението на р. Марица в чертите на 

район „Източен”, „Южен парк” в район „Южен” и пр. 

 

Зелените площи в Общината са едни от основните градоустройствени и 

разнообразяващи фактори на високо урбанизираната градска среда и заемат 

съответното място в общия устройствен план /ОУП/ на град Пловдив. В него се 

предвижда делът на зелената система да достигне минимум 30 %, чрез 

устройване на нови паркове и градини в жилищните зони. 

 

Известно и многократно доказано е многостранното благотворно въздействие и 

значението на зеленината за големия град. Затова и в съвременното 

градоустройство се определя важно място на озеленяването в градовете. От своя 

страна обществените озеленени площи и преди всичко парковете са основната 

озеленена среда, която поема функциите на масовия отдих на открито в 

селищата. В сравнение с градската среда температурата на въздуха в парковете 

е по-ниска с  2° до 3° С. По-висока е относителната влажност на въздуха с 8-10 

пункта. Въздействието на слънчевата радиация е разнообразно и се определя от 

засенчването от различните дървесни видове и растителните композиции.  

 

В градските паркове нивото на шума спада до 42 – 45 децибела при средно ниво 

на градския шум по окръжаващите магистрали от около 70-75 децибела.   

 

Данните получени в резултат на разработване на „Стратегическа карта за шум за 

агломерация Пловдив”, отчитат, че основен източник на шум за населението на 

град Пловдив е автомобилния транспорт.  В тази връзка в  разработения през 

2010 г. „План за действие към Стратегическа карта шум за агломерация Пловдив”, 

една от основните мерки за намаляване на шума от автомобилния трафик е 

изграждане на зелени пояси по основните булеварди.  
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На база на направения обстоен климатичен анализ за района на град Пловдив са 

отчетени някои изключително важни тенденции: 

1. Удължаване периодите на засушаване през последните години, водещо до 

влошаване на нормалното функциониране на растителните екосистеми. 

2. Необходимост от подходящо улично озеленяване , с цел намаляване на 

нагряването и увеличението на изпарението в града. 

3. Създаване на допълнителни паркови площи в междублоковите 

пространства.  

4. Създаване и поддържане на съществуващи изпаряващи повърхности. 

5. Проучване възможността за включване на нови видове, адаптивни към 

описаните климатични условия. 

 

В тази връзка при подбора на растителност за озеленяване на жилищните 

комплекси трябва да се обръща внимание не само на декоративните й качества, 

но и на биологичните й изисквания по отношение на микроклиматичните условия 

на дадения фитографски район и микроклиматичните  условия на жилищната 

среда. 

 

В местната „Наредба за развитие, поддържане и опазване на зелената система на 

Община Пловдив” се предлага ясен регламент за поддържането на вече 

съществуващи зелени/озеленени площи, регламентира се развитието и така 

необходимото надграждане на зелената система, чрез проектиране на нови 

зелени площи, като се дава градоустройствено-обоснована рамка за по –добро 

улично и булевардно озеленяване. Наредбата гарантира опазване на зелената 

система включващо високи санкции и глоби при нарушения на  разпоредбите й. 

 

Кварталните градини и градини в междублокови пространства са с изключително 

важно рекреационно и естетическо значение. В устройството и обзавеждането на 

тези най-близки до хората на големия град паркови обекти се търси по-ясно 

вътрешното зониране с възможности за заделяне на отделни части с определени 

задачи и предназначение /детски площадки, обособени места за разхождане на 

домашни любимци/.  Общият стремеж сочи многостранно и едновременно с това 

диференцирано ползване на тяхната  малка по площ територия. 
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Характерни особености на кварталните градини е разнообразието им по площ, 

начин на изграждане и ползване. Разнообразното композиционно оформяне на  

по-малки паркови обекти показва основен стремеж да се отдели озеленената им 

среда от застроената селищна територия и те да се развиват композиционно  

около собствени елементи, като създават приятна и необезпокоявана среда за 

отдих. 

 

В тази връзка, намаляването на бюджетните средства  оказва пагубно 

въздействие за поддържане на съществуващите паркове и озеленените 

междублокови пространства, както и за изграждането на нови такива. 

 

Към  настоящия момент се изготвя и работи по линеен график за предстоящите 

дейности в зелената система на града, като конкретно е посочено в кои зелени 

площи какви манипулации предстоят. 

 

На територията на Община Пловдив най-общо се открояват следните проблеми 

на зелената система, които е необходимо да се решават поетапно, съобразно 

плануване на по-големи финансови средства, особено в междублоковите 

пространства и по-малки квартални градини: 

 По отношение състоянието на декоративната дървесна растителност – 

намалява видовото разнообразие; масово изсичане и увреждане на 

растителност при строителство на големи хипермаркети и бензиностанции; 

недостатъчни мероприятия по растителна защита. 

 По отношение на тревните площи – недостатъчно поддържане  (поливане, 

косене и пр.); „подивели” тревостои, заети от самонастанила се храстова и 

плевелна растителност. 

 В по-малките квартални градини и междублокови пространства – алейната 

мрежа е в недобро състояние, както и системното косене и поддържане на 

зелените площи. 

 Необходимо е възстановяване на поливните системи и съоръжения, особено в 

защитените територии – трите хълма. 

 Състоянието на траурните паркове също не е достатъчно добро – има 

самонастанили се видове, неправомерно засадени плодни дръвчета и пр. 

 Не добро е състоянието на зелените площи в учебни и детски заведения. 
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 Все още има средни разделителни ивици, в които не е положено капково 

напояване. 

 По отношение на инвестиционните проекти – проектантите не  винаги се 

съобразяват със съществуващата растителност. 

 Все още не се изпълняват проектите за озеленяване на инвестиционните 

проекти.  
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4. ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ 
  

Пловдивските хълмове „Бунарджик”, „Младежки хълм” и „Данов хълм” са обявени 

за природни забележителности с цел запазване на ландшафта и 

биоразнообразието на уникални геоморфоложки образувания.  

 

Съгласно Закона за защитените територии са изготвени планове за управление 

на трите хълма, които са утвърдени от Министъра на МОСВ със Заповед № РД-

541 от 26.05.2004 г. (ДВ, бр.57/2004 г.). Същите са предоставени за изпълнение на 

Община Пловдив, като техен собственик, и на РИОСВ–Пловдив за контрол. 

 

Основание за разработване на Плановете за управление на трите хълма е 

необходимостта от съвременно управление на територията, стандартизирано с 

общоевропейските изисквания за прилагане на мерки за специализирано 

опазване на защитената територия. 

 

Трите хълма са единствените в страната, които се вписват изцяло в силно 

урбанизирана градска среда. Тази особеност изисква специфични мерки, 

отчитайки едновременно нуждата от защита на територията, при условието – тя 

самата да е с предназначение “за широко обществено ползване” от градското 

население.  

 

ЦЕЛ : 

Основната, дългосрочната цел и на трите плана за управление на защитена територия  

на „хълм Бунарджик, „Младежки хълм” и „Данов хълм”,  формулирана в Плановото 

задание е: “Съхраняване на уникалната му стойност в градската структура, при 

максимално опазване на притежаваните от територията качества – природна 

забележителност, вписана в силно урбанизирана среда.” 

С оглед постигане целите на плановете за управление, при спазване на изискванията на 

Закона на защитените територии, следва на първо място да се спазват следните 

изисквания (ДВ бр.3/1996 г), съгласно които : “В района на защитената територия се 

забраняват: 

1. Всякакво строителство с изключение на поддържане на съществуващи сгради, алеи и 

паркови съоръжения 

2. Разрушаване и изземване на скални маси 

3. Унищожаване или увреждане на естествената и паркова растителност. 
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4. Безпокоене на птиците, вземане на яйцата и малките им, разрушаване на гнездата. 

5. Палене на огън 

6. Паша на домашни животни 

7. Внасяне на не характерни растителни видове”. 

 

С приемането от Общински съвет – Пловдив на Общинската Програма за 

опазване на околната среда на територията на Община Пловдив през 2007 г., 

Плановете за управление на трите хълма са включени и стават неразделна част 

от Общинската Програма. 

 

Мероприятията заложени в Плановете се изпълняват поетапно, но с доста 

ограничени средства от бюджета на ОП „Градини и паркове” . Необходимо е да се 

обособят работни бригади само за трите хълма, специализирани в поддръжката и 

изпълнението на краткосрочните и дългосрочните мероприятия залегнали в 

плановете за управление. 

 

През 2013 г. изтича срока на действие на настоящите Планове на пловдивските 

хълмове. Съгласно чл.55, ал.2 от Закона за защитените територии, плановете 

трябва да се актуализират на всеки 10 години. 



   

 
86 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ РАЗДЕЛ „ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ” 

№ Действия Изпълнители Срок Източници за 
финансиране 

Очакван ефект 

ПЗ МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ 

1. Актуализиране на План за 
управление на защитена територия 
Младежки хълм – Пловдив. 

Външен изпълнител 2012-2013 Общински бюджет  

2. Изготвяне на Подробен устройствен 
план на хълма. 

Външен изпълнител 2011-2012 Общински 
бюджет, 
Европейски 
фондове. 

 

3. Възстановяване на естествената 
растителност и редки ендемични и 
реликтни растения на хълма. 

РИОСВ- Пловдив, 
Външен изпълнител 

2012-2013 Европейски 
фондове 

Подобряване облика на хълма. 

4. Отстраняване на безвъзвратно 
загиналата растителност и 
антропофитните елементи (плевели 
и бурени). 

РИОСВ- Пловдив, 
Община Пловдив 

Постоянен Общински бюджет Подобряване облика на хълма. 

5. Подмяна и внасяне на нови 
декоративни дървета и храсти в 
парковата зона – характерни за 
хълма. 

РИОСВ- Пловдив, 
Община Пловдив  

Годишен  Общински бюджет Повишаване привлекателността на 
хълма. 

6. Поставяне на маркировка на 
защитените, редки и екзотични 
растителни видове, намиращи се на 
хълма. 

РИОСВ- Пловдив, 
Външен изпълнител 

2012-2013 Общински 
бюджет, 
Европейски 
фондове 

Чрез тази маркировка се цели отличаване 
на забележителните и редки растителни 
видове, така че да се създаде респект от 
преминаващите за недопускане на 
тяхното унищожаване. 

7. Възстановяване елементите на 
парковата инфраструктура – алеи, 
пътеки, площадки, пейки и др. 

Външен изпълнител 2012-2013 Общински 
бюджет, 
Европейски 
фондове 

Възвръщане привлекателността на 
хълма. 
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8. Възстановяване и доразвиване на 
съществуващите мрежи на 
техническата инфраструктура - 
цялостно парково осветление, 
водоснабдяване, канализация, 
рехабилитация на обслужващия път, 
изграждане на съвременна 
напоителна система. 

Външен изпълнител 2012-2013 Общински 
бюджет,  
В и К, 
Европейски 
фондове 

Възвръщане привлекателността на 
хълма. 

9 Създаване на информационен 
център, популяризиращ значението 
на хълма и ролята му в градския 
организъм. 

РИОСВ- Пловдив, 
Външен изпълнител 

2012-2013 Общински 
бюджет, 
НПО, 
Европейски 
фондове 

Ролята на  информационния център ще е 
освен да информира посетителите (вкл. и 
програма “гид” за хълма), но и да 
разработва и прилага “информационна 
стратегия” за популяризирането на хълма, 
запознаване със значението му и 
уникалността му в градската структура, 
наличието на редки растителни видове, 
да издава и разпространява 
информационни и рекламни материали, 
да организира различни мероприятия 
които да привличат посетители и да 
насажда екологична култура. 

ПЗ ДАНОВ ХЪЛМ 

1. Актуализиране на План за 
управление на защитена територия 
Данов хълм – Пловдив. 

Външен изпълнител 2012-2013 
 

Общински бюджет  

2. Укрепване на скалните масиви на 
хълма. 

Външен изпълнител 2012-2013 МРРБ Предотвратяване на опасността от 
срутвания на скалите, особено във 
високата, стръмна – южна част. 

3. Възстановяване на естествената 
растителност и редки ендемични и 
реликтни растения на хълма. 

РИОСВ- Пловдив, 
Външен изпълнител 

2011-2013 
 

Европейски 
фондове 

Подобряване облика на хълма. 

4. Отстраняване на безвъзвратно 
загиналата растителност и 
антропофитните елементи (плевели 
и бурени). 

РИОСВ- Пловдив, 
Община Пловдив 

Постоянен  
 

Общински бюджет Подобряване облика на хълма. 
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5 Подмяна и внасяне на нови 
декоративни дървета и храсти в 
парковата зона – характерни за 
хълма. 

РИОСВ- Пловдив, 
Община Пловдив 

Годишен  Общински бюджет Повишаване привлекателността на 
хълма. 

6 Поставяне на маркировка на 
защитените, редки и екзотични 
растителни видове, намиращи се на 
хълма. 

РИОСВ- Пловдив, 
Външен изпълнител 

2012-2013 Общински 
бюджет, 
Европейски 
фондове 

Чрез тази маркировка се цели отличаване 
на забележителните и редки растителни 
видове, така че да се създаде респект от 
преминаващите за недопускане на 
тяхното унищожаване. 

7 Възстановяване на съществуващата 
алейна мрежа 

Външен изпълнител 2012-2013 Европейски 
фондове 

Чрез възстановяването на алейната 
мрежа ще бъде създадена предпоставка 
за по-голяма посещаемост респективно 
привлекателност на хълма  

8 Изграждане на съвременна 
напоителна система 

Външен изпълнител 2012-2013 
 

Общински 
бюджет, 
Европейски 
фондове 

Адекватна поддръжка на растителността. 

9 Реализиране на програма „Културен 
туризъм” 

РИОСВ- Пловдив, 
Община Пловдив 

2011-2013 
 

 Поради своето местоположение – в супер 
центъра и “на пътя” на културния туризъм, 
редно е да се помисли за специализирана 
програма, която да съдържа предложения 
за нужните мероприятия за включването 
на територията, като част от неговите 
маршрути. Тази програма може да 
направи предложения и какви обекти да 
се реализират на хълма за нейното 
изпълнение. 

10 Доразвиване на съществуващите 
мрежи на техническата 
инфраструктура, цялостно парково 
(защо не и цялостно художествено) 
осветление на хълма, 
водоснабдяване, канализация, 
рехабилитация на обслужващия път. 

Външен изпълнител 2011-2013 
 

В и К, 
Европейски 
фондове 
 

Възвръщане привлекателността на 
хълма. 

11 Изграждане и развитие на РИОСВ- Пловдив, 2012-2013 Общински Ефекта от този център е освен да 
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информационен център. Външен изпълнител  бюджет,  
НПО, 
Европейски 
фондове 
 

информира посетителите (вкл. и програма 
“гид” за хълма), да разработва и прилага 
“информационна стратегия” за 
популяризирането на хълма, запознаване 
със значението му и уникалността му в 
градската структура, наличието на редки 
растителни видове, да издава и 
разпространява информационни и 
рекламни материали, да организира 
различни мероприятия които да 
привличат посетители и да насажда 
екологична култура. 

ПЗ ХЪЛМ БУНАРДЖИК 

1 Актуализиране на План за 
управление на защитена територия 
хълм Бунарджик – Пловдив. 

Външен изпълнител 2012-2013 
 

Общински бюджет 
 

 

2 Укрепване на скалните масиви на 
хълма. 

Външен изпълнител 2012-2013 МРРБ Предотвратяване на опасността от 
срутвания на скалите, особено във 
високата, стръмна – южна част. 

3 Възстановяване на естествената 
растителност и редки ендемични и 
реликтни растения на хълма. 

РИОСВ- Пловдив, 
Външен изпълнител 

2012-2013 
 

Европейски 
фондове 
 

Подобряване облика на хълма. 

4 Отстраняване на безвъзвратно 
загиналата растителност и 
антропофитните елементи (плевели 
и бурени). 

РИОСВ- Пловдив, 
Община Пловдив 

Постоянен 
 

Общински бюджет 
 

Подобряване облика на хълма. 

5 Подмяна и внасяне на нови 
декоративни дървета и храсти в 
парковата зона – характерни за 
хълма. 

РИОСВ- Пловдив, 
Община Пловдив 

Годишен 
 

Общински бюджет 
 

Повишаване привлекателността на 
хълма. 

6 Поставяне на маркировка на 
защитените, редки и екзотични 
растителни видове, намиращи се на 
хълма. 

РИОСВ- Пловдив, 
Външен изпълнител 

2012-2013 Общински 
бюджет, 
Европейски 
фондове 

Чрез тази маркировка се цели отличаване 
на забележителните и редки растителни 
видове, така че да се създаде респект от 
преминаващите за недопускане на 
тяхното унищожаване. 

7 Изграждане на съвременна Външен изпълнител 2012-2013 Общински Адекватна поддръжка на растителността. 
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напоителна система. 
 

 бюджет, 
Европейски 
фондове 

8 Възстановяване на алейната мрежа, 
кътовете за отдих, поставянето на 
пейките, архитектурните елементи 

Външен изпълнител 2012-2013 Европейски 
фондове 

Чрез възстановяването на алейната 
мрежа ще бъде създадена предпоставка 
за по-голяма посещаемост респективно 
привлекателност на хълма  

9 Възстановяване и доразвиване на 
съществуващите мрежи на 
техническата инфраструктура, 
изграждане на цялостно парково 
осветление, водоснабдяване, 
канализация, рехабилитация на 
обслужващия път. 

Външен изпълнител 2012-2013 Общински 
бюджет, 
В и К, 
Европейски 
фондове 
 
 

Възвръщане привлекателността на 
хълма. 

10 Изграждане и развитие на 
информационен център. 

РИОСВ- Пловдив, 
Външен изпълнител 

2012-2013 Общински 
бюджет, 
НПО, 
Европейски 
фондове. 

Ефекта от този център е освен да 
информира посетителите (вкл. и програма 
“гид” за хълма), да разработва и прилага 
“информационна стратегия” за 
популяризирането на хълма, запознаване 
със значението му и уникалността му в 
градската структура, наличието на редки 
растителни видове, да издава и 
разпространява информационни и 
рекламни материали, да организира 
различни мероприятия които да 
привличат посетители и да насажда 
екологична култура. 
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5. ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ 
 

Лечебните растения са важна част от природните растителни  ресурси и 

националното природно богатство на България. Те имат важно място в бита на 

българското домакинство, а през последните десетилетия добиват и важно 

икономическо значение. За да се опази и съхрани този ресурс, то той трябва да се 

ползва устойчиво, в количества и по начин които не водят до трайно намаляване 

на генетичния или ресурсния им потенциал и позволяват дългосрочното 

задоволяване нуждите на сегашните и бъдещи поколения. 

 

С Решение № 187, взето с Протокол № 11 от 12.06.2008 г. на Общински съвет – 

Пловдив, общинската екологична програма е допълнена с раздел „Лечебни 

растения с тарифа за таксите  за ползване на лечебни растения от земи, гори, 

води и водни обекти – общинска собственост”. 

 

Нормативното основание за разработване на раздел „Лечебни растения” е чл.50, 

т.3 от Закона за лечебните растения. 

 

ЦЕЛ : 

Основната цел на разработката е опазване на биологичното разнообразие на 

лечебните растения и на техните ресурси на територията на Община Пловдив и 

осигуряване на устойчивото им ползване като част от естествения растителен 

генетичен фонд. 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ : 

В разработката са определени и специфичните цели по направлението : 

 Опазване на естествените находища на лечебни растения в Община Пловдив 

от увреждане и унищожаване; 

 Осигуряване на устойчивото ползване на лечебните растения, недопускащо 

намаляване на генетичния и/или ресурсния им потенциал; 

 Постигане на ефективно прилагане на изпълнителната  и контролна дейност на 

Община Пловдив, регламентирани в Закона за лечебните растения. 

Ясно са описани и конкретните задачи, които си поставя разработката :  
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 Описание, характеристика и оценка на основните типове природни 

местообитания на територията на Община Пловдив, в които се намират 

находищата на лечебни растения; 

 Описание, характеристика и ресурсна оценка на лечебните растения в Община 

Пловдив; 

 Описание, характеристика и оценка на защитените лечебни растения; 

 Опазване и устойчиво ползване на лечебните растения – изисквания, мерки, 

препоръки, роля на Общинската администрация. 

 

Осъществяването на контрол от страна на отговорните институции и местната 

власт има за цел опазване и съхраняване на ресурсите от лечебни растения. 

Една от основните причини за намаляване на биологичното разнообразие от 

лечебни растения и за влошаване състоянието на техните находища е 

свръхексплоатацията им. Това води до намаляване на запасите от лечебни 

растения и нарушаване на възстановителния потенциал на популациите им. 

 

Дейностите и мерките, описани в раздел „Лечебни растения” са основно за 

повишаване ефективността на прилагане на нормативните изисквания от страна 

на Община Пловдив, по отношение опазването и устойчивото ползване на 

лечебните растения на територията й. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ РАЗДЕЛ „ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ” 

№ Дейности 
Отговорна 
институция 

Срок 

Източник на 
финансиране 

- 
ДБ/собствени 
средства/без 

средства 

Екологичен ефект 

1. Прецизиране на режима за издаване на 
позволителни за ползване на лечебни 
растения от Кмета на общината в земи, 
води и водни обекти – общинска 
собственост. 

 
Община Пловдив 

 
Постоянен  

 
- 

Недопускане на прекомерното 
използване (изхабяване) на 
редките и с особено значение 
лечебни растения. 

2. Конкретизиране на условия в 
позволителното за ползване, 
специфични за всеки вид лечебно 
растение в съответствие с еколого-
биологичната характеристика на 
видовете. 

Община Пловдив 
Държавно лесничейство-
Пловдив. 

 
Постоянен 

 
- 

Точни и ясни насоки за начина на 
ползване на лечебните растения, 
според спецификата на всяко 
едно от тях с цел не допускане  
увреждания по растенията. 

3. Извършване на проверки на място, 
относно спазване на условията, 
поставени в позволителните за 
ползване. 

Община Пловдив 
РИОСВ-Пловдив 
Държавно лесничейство-
Пловдив. 

 
Периодичен 

 
- 

Засилен контрол и по начина на 
ползване на конкретния 
растителен вид. 

4. Извършване на проверки по пазарите с 
цел преустановяване незаконната 
търговия с лечебни растения. 

Община Пловдив 
РИОСВ-Пловдив 
Държавно лесничейство-
Пловдив. 

 
Периодичен 

 
- 

Запазване от изчезване на редки 
и с особена важност растителни 
видове. 

5. Да се извършват предварителни 
проверки на култивираното 
насаждение, особено за видове с 
ограничено разпространение в 
природата – защитени или под 
специален режим. 
 

Община Пловдив 
РИОСВ-Пловдив 

 
Годишен  

 
- 

Информация за наличния 
растителен фонд, необходима и с 
оглед на издаването на 
позволителните за ползване. 
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6. Извършване на мониторинг върху 
състоянието на находищата на 
лечебните растения с цел 
своевременно идентифициране на 
негативните процеси, определяне на 
мерки за опазването им и прецизиране 
режима на ползването им. 

Община Пловдив 
РИОСВ-Пловдив 
Държавно лесничейство-
Пловдив. 

 
Годишен  

Община 
Пловдив, 
РИОСВ-
Пловдив 
Държавно 
лесничейство-
Пловдив 

Познаване и опазване 
находищата на лечебните 
растения с цел предприемане на 
адекватни мерки при 
констатиране на негативни 
процеси . 

7. Създаване и актуализиране на база 
данни за находища на лечебни 
растения в общината и на техните 
запаси. 

Община Пловдив 
РИОСВ-Пловдив 

 
2012-2013 

Община 
Пловдив, 
РИОСВ-
Пловдив 
Европейски 
програми 

Актуална информация във всеки 
един момент за качеството и 
наличността на находищата на 
лечебните растения. 

8. Повишаване на компетентността на 
лицата от общинската администрация, 
отговорни за прилагане на Закона за 
лечебните растения. 

Община Пловдив 
РИОСВ-Пловдив 
Държавно лесничейство-
Пловдив. 

 
Периодичен  

 
- 

Адекватно и компетентно 
прилагане на Закона за лечебните 
растения. 

9. Участие в съвместни проверки с 
РИОСВ-Пловдив на 
билкозаготвителните пунктове и 
складове за билки, намиращи се на 
територията на общината. 

Община Пловдив 
РИОСВ-Пловдив 
Държавно лесничейство-
Пловдив. 

 
Периодичен  

 
- 

Подобряване качеството  по 
съхранение и опазване на 
растенията по пунктовете и 
складовете. 

10. Координиране на дейностите по 
опазване и ползване на лечебни 
растения с другите институции, имащи 
правомощия по Закона за лечебните 
растения – РИОСВ – Пловдив, 
Областна администрация, РУГ-Пловдив 
и Държавно лесничейство-Пловдив. 

РИОСВ – Пловдив, 
Областна 
администрация, РУГ-
Пловдив и Държавно 
лесничейство-Пловдив. 

 
Периодичен  

 
- 

Ефикасно прилагане на 
дейностите предвидени в Закона 
за лечебните растения от всички 
отговорни институции. 
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6. ПОЧВИ 
 

Почвената покривка е един от основните абиотични фактори, определящи 

характера на растителността. 

 

На територията на град Пловдив – в регулационните му граници, комплексни 

проучвания за състоянието на почвите не са правени. В отделни публикувани 

научни разработки са изследвани почвите в някои от зелените площи на Пловдив. 

От тези и последващи частични проучвания се установява, че по пловдивските  

хълмове, в парк “Отдих и култура”, лесопарк “Лаута” и старите “Цар Симеонова 

градина” и градината до пл. “Съединение”, почвите са почти ненарушени и по 

морфологичен строеж почти не се различават от естествените, с изключение на 

повърхностните хоризонти. При тях се установява изтощаване и влошаване на 

някои ценни агрохимични свойства. 

 

В същите изследвания се отбелязва, че това се отнася за “по-високите части на 

хълмовете”, докато в “парковите им зони почвите са предимно антропогенни”, 

типични за градската среда, с ясно изразени характерни особености, като по 

произход, състав и свойства съществено се различават от естествените почви. 

 

Те нямат нормален естествен профил, който обикновено е нарушен поради 

извършването на строителни, мелиоративни и укрепващи дейности. Притежават 

лек механичен състав, ниско съдържание на хумус, азот и фосфор. Усвоимата 

влага е много малко, поради високата водопропускливост и слабите им 

водозадържащи способности. 

 

Почвите по пловдивските тепета са със силно скъсени профили – главно ринкели 

и литостоли, тъй като са образувани върху устойчиви на изветряване сиенити. 

При тях се наблюдават почвени различия и подтипове, но за всички е характерна 

ерозията, която застрашава целостта на почвената покривка и нейната 

функционалност. 

 

Основни източници на замърсяване на почвите  в Общината са промишлеността, 

строителството, транспорта, бензиностанциите, третирането на пътища против 

заледяване и битовите отпадъци. Основни пътища на замърсяване са прахови и 
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аерозолни емисии, пренасяне на твърди отпадъци, подпочвени и повърхностни 

замърсени води. 

 

В общинската екологична програма, компонентът Почви е разгледан и анализиран 

на база научни публикации и изследвания от миналото, а не основан на 

специални проучвания за целите на програмата.  

 

Като една от заплахите за околната среда, в Програмата е посочено 

замърсяването на почвата от интензивния автомобилен трафик и възникване на 

ерозионни и свлачищни процеси в защитените територии. Затова една от 

специфичните цели залегнали в Програмата за околна среда, а също така и 

основен приоритет на Програмата е осъвременяване на данните за почвени 

замърсявания с тежки метали, пестициди, нефтопродукти в защитени територии, 

паркове и земеделски земи и изграждане на  мониторингови пунктове; 

разработване на проект за намаляване на пустеещите земи; ограничаване 

въздействието на замърсените почви от съседни рискови общини. 

 

В Планът за действие към екологичната програма са заложени няколко 

мероприятия, чийто срок за изпълнение е предвиден да бъде 2008 - 2009 г. – 

т.5.18; т.6.1 и т.6.2, които не са реализирани и до момента. Необходимо е да се 

проведат по-задълбочени и съвременни проучвания по този компонент на 

околната среда в Пловдив, за влиянието което  оказват  останалите компоненти и 

фактори на средата.  

 

През 2007 г. в бр. 89 на Държавен вестник е обнародван Закона за почвите. 

Съгласно този норматив, кметовете на общини осъществяват контрол върху 

спазването на  забраната за  изгарянето или друга форма на неконтролирано 

обезвреждане, изоставяне и нерегламентирано изхвърляне на отпадъци върху 

почвена повърхност, включително на селскостопански отпадъци, извън обхвата 

на Закона за управление на отпадъците. Същия закон задължава кметовете на 

общини да разработят и изпълняват програми за опазване, устойчиво ползване и 

възстановяване на почвите в общината. Тези програми следва да са за период  не 

по-кратък от три години и стават  неразделна част от общинските програми за 

опазване на околната среда. 
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ЦЕЛ : 

Целта на програмата за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на 

почвите следва да бъде устойчиво управление на земите и предотвратяване на 

замърсяването на почвите и борбата с опустиняването. 

 

ПРИОРИТЕТИ: 

 Прилагане на новия Закон за почвите, имащ за цел опазване, устойчиво 

ползване и възстановяване на почвите. 

 По-малко използване на продукти за  растителна защита, които са с кратък 

период на полуразпад, не се акумулират в почвата и не предизвикват 

замърсяване на почвите с пестициди. 

 С него се регламентира политиката, дейностите и отговорностите на 

правителството, регионални структури,местни органи на управление, 

собственици и ползватели на земи, имащи отношение с опазването или 

възстановяването на функциите на почвата на устойчива основа. 

 Контролирането и ограничаването на емисионно замърсяване на въздуха, 

водите и управлението на отпадъците от РИОСВ-Пловдив. 

 Въвеждане на нови екологосъобразни технологии в производствените  

процеси, допринасящи за намаляване на деградацията на почвите. 

 Мониторинг за качеството на почвите. 

 

Разработването на програма за опазване на почвите е нормативно задължение на 

администрацията  вменено след  разработването на общинската екологична 

програма за Пловдив, и трябва да бъде заложено като приоритетно мероприятие 

в Плана за действие към екологичната програма. Основание за това е не само 

нормативното задължение, но и необходимостта от осъвременяване на 

информацията за състоянието на почвите в Пловдив, набелязване и 

предприемане на адекватни мерки за опазването на почвите, тяхното 

възстановяване при установена необходимост и устойчивото им ползване. 

 

На база направените проучвания при изготвянето на Програма за почвите, 

общината ще разполага с информация за наличието на площи с увредени почви. 

Това ще даде възможност на кмета да изпълни и друго свое нормативно 

задължение, а именно : да направи  предложение за включване на площи с 
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увредени почви в регистъра на площите с увредени почви към Изпълнителната 

агенция по околна среда. 

 

Мероприятията, заложени в Плана за действие към общинската екологична 

програма от 2007 г. следва да бъдат адаптирани в настоящата му актуализация, 

съгласно законовата нормативна уредба влязла в сила в последствие, прецизно 

да се поставят сроковете за тяхното изпълнение и отговорните за реализацията 

им  институции. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ РАЗДЕЛ  „ПОЧВИ” 

 Дейности Изпълнители Срок Източници за 
финансиране и 

прогноза за 
необходимите 
ресурси в лв. 

Очакван ефект 

1. Разработване на „Програма за 
опазване, устойчиво ползване и 
възстановяване на почвите на 
територията на Община Пловдив” 

Община Пловдив 2012  Община Пловдив Създаване на условия за 
увеличаване на почвеното 
плодородие 

2. Изготвяне на карта на 
замърсените почви на територията 
на Община Пловдив. 

РИОСВ-Пловдив 2012-2013 Европейски фондове Информация за 
местонахождението на 
замърсените почви с цел 
насочване на средство за 
подобрението им в 
конкретния район при 
наличие на финансов ресурс. 

3. Изграждане на противоерозионни 
/противосвлачищни/ съоръжения. 

МРРБ 2012-2013 МРРБ 
Европейски фондове 

Защита на населението  при 
бедствия. 

4. Закриване и рекултивация на 
сметища и замърсени терени. 

Община Пловдив 2011-2012 Община Пловдив 
ПУДОС 
Европейски фондове 

Увеличаване площта на 
териториите освободени от 
отпадъци и възможността за 
разкриване на 
рекреационните им 
способности. 

5. Проучване на възможността за 
използване на утайки от ПСОВ за 
обогатяване на почви и 
рекултивация на нарушени терени. 

Община Пловдив 2012-2013 ПУДОС Обогатяване на почвите и 
рекултивация на нарушените 
терени с цел ефективно 
използване. 

6. Изготвяне предложение за 
включване на площи с увредени 
почви в регистъра на площите с 
увредени почви към 

Община Пловдив След 
изготвяне на 
програмата 
по т.1 

 Увеличаване възможността за 
възстановяването на 
увредените почви. 
Създаване на база данни с 
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Изпълнителната агенция по околна 
среда 

информация за 
месторазположението, 
източника на увреждане, вида 
и площта на увреждането, 
оценката на риска и 
изразходваните средства за 
проучването и 
възстановяването им. 

7. Разработване на стратегия за 
намаляване на пустеещите земи. 

Община Пловдив 2013 Община Пловдив, 
Държавен бюджет, 
Европейски фондове 

Намаляване на площите на 
пустеещите земи и създаване 
на екологично земеделие и 
чисти земеделски продукти 

8. Актуализация на местната 
нормативна уредба с цел 
осъществяване контрол върху 
спазването на  забраната за  
изгарянето или друга форма на 
неконтролирано обезвреждане, 
изоставяне и нерегламентирано 
изхвърляне на отпадъци върху 
почвена повърхност, включително 
на селскостопански отпадъци, 
извън обхвата на Закона за 
управление на отпадъците. 

Община Пловдив 2011   Провеждане на ефективна 
общинска политика, насочена 
към намаляване 
замърсяването и увреждането 
на почвите. 
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ІІ. ФАКТОРИ, УВРЕЖДАЩИ ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

Съгласно чл. 5. Закона за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 

Септември 2002г.) „Факторите, които замърсяват или увреждат околната среда, 

могат да бъдат: естествени и антропогенни вещества и процеси; различни видове 

отпадъци и техните местонахождения; рискови енергийни източници - шумове, 

вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми”. 

 

1. ОТПАДЪЦИ  
 

Отпадъците замърсяват околната среда, ограничават използваемостта на земята, 

създават санитарно-хигиенни проблеми и са своеобразен дразнител на 

естетическите възприятия на хората. В резултат на протичащите в периода на 

натрупването им физични, химични и биологични процеси, те се превръщат в 

многофакторен замърсител на околната среда, оказващ силно негативно 

въздействие върху повърхностните и подземни води, въздуха и почвите, с което 

създават сериозен здравен риск за населението. От друга страна те са ценен 

енергиен и суровинен източник и тяхното минимизиране и повторна употреба води 

до съхранение на природните ресурси. 

 

Управлението на отпадъците е един от приоритетите в областта на управление на 

околната среда.  

 

В процеса на разработване на екологичната програма през 2007 г., в нея е 

интегрирана и актуализирана “Програмата за управление на дейностите по  

отпадъците – 2006 – 2013 г.”. Съгласно чл.29, ал.2 и ал.3 от Закона за 

управление на отпадъците, тази програма става неразделна част от Общинската 

Програма за околна среда и се актуализира при промяна във фактическите и/или 

нормативните условия. 

 

През 2010-2011 г. е разработена „Актуализация на Програма за управление на 

отпадъците на територията на Община Пловдив 2011 – 2016 г.”, приета с Решение 

№ 146, взето с Протокол № 12 от 12.05.2011 г. на Общински съвет – Пловдив.  
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Община Пловдив своевременно предприема мерки за управление на отпадъците. 

Постигнати са споразумения с общините в района и Министерство на околната 

среда и водите по отношение управлението на отпадъците на местно ниво.  

 

Програмата за управление на отпадъците е свързана с фирмените програми за 

управление на отпадъците, както и с Програма за управление на дейностите по 

отпадъци в съответствие с условията на комплексно разрешително на „Депо за 

неопасни отпадъци и Инсталация  за биологично разграждане по закрит способ”, 

с.Шишманци и Програма за управление на дейностите по отпадъци в 

съответствие с условията на комплексно разрешително на Регионално депо за 

неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, 

Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, 

Първомай”.  

 

ЦЕЛ : 

Едни от основните цели  на актуализираната  през 2011 г.  „Програма за 

управление на отпадъците на територията на Община Пловдив 2011 – 2016 г.” са :  

 Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците; 

 Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци; 

 Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците; 

 Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с 

отпадъци; 

 Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите 

„отговорност на производителя” и „замърсителят плаща” и пр. 

 

Целите и приоритетите на Общинската програма за управление на дейностите по 

отпадъците са определящи за структуриране на Плана за действие, с който се 

обобщават различните законодателни, институционални, икономически и 

технически мерки и прилагане на интегриран подход за управление на 

отпадъците. Той включва основните дейности и мерки, които е необходимо за 

бъдат приложени, за да може общинската политика, свързана с управлението на 

дейностите по отпадъците, да отговаря на Европейските изисквания. 

 

Индикатор за постигнати резултати и изпълнение на предвидените дейности и 

мерки може да бъде процентното увеличение на разделно събраните 
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рециклеруеми отпадъци и процента на ликвидираните индустриални 

замърсявания и нерегламентирани сметища. 



   

 
104 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ФАКТОР „ОТПАДЪЦИ” 

№ Мярка/дейност Срок за прилагане Отговорна 
институция 

Очаквани 
разходи 

лева 

Предлагани 
източници за 
финансиране 

ЦЕЛ 1 ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ 

1.1. Въвеждане на диференцирано облагане с такса за битови 
отпадъци за юридически лица с безотпадно производство, 
в зависимост от количеството на образуваните отпадъци. 

 Отдел "УОКДМ" 
Дирекция „Местни 
данъци. Такса 
битови 
отпадъци и 
ревизионен 
контрол 

 Общински 
бюджет 

1.2. Въвеждане на подходящи икономически инструменти за 
предотвратяване н намаляване образуването на 
отпадъците - определяне на размера на такса „битови 
отпадъци" съобразно реално образуваните количества от 
домакинство. 

31.12.2012 г. Отдел "УОКДМ"  Общински 
бюджет 

1.3. Провеждане на информационни кампании за населението 
за устойчиво потребление и начините за предотвратяване 
и минимизиране на отпадъците от бита. 

Постоянен Отдел "УОКДМ" 10 000 Общински 
бюджет 

1.4. Организиране на мероприятия за популяризиране на 
схемите за „еко-маркировка" и повишаване на 
екологичното съзнание на купувачите. 

Постоянен - пролетно н 
есенно почистване на 
града, празници на 
града, „съботници" 

Отдел "УОКДМ" 
Отдел „Екология" 
съвместно с 
Отдел 
„Образование" 

10 000 Общински 
бюджет 

1.5. Проучване на възможностите за осъществяване на по-
строг контрол върху изхвърлянето на опасни отпадъци в 
смесените битови отпадъци. 

31.12.2011 г. Отдел "УОКДМ" 
ОП Чистота 

- - 

1.6. Проучване на възможностите за осъществяване на по-
строг контрол върху изхвърлянето на отпадъците, 
различни от определените в контейнерите за разделно 
събиране. 

31.12.2011 г. Отдел "УОКДМ" 
"ЕКОБУЛПАК" АД, 
"ЕКОПАК 
БЪЛГАРИЯ" АД, 
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ОП 
ЧИСТОТА 

1.7. Изготвяне на списък с търговските обекти, които не 
заплащат такса на ПУДООС и предлагат продукти в 
опаковки за еднократна употреба. 

31.12.2012 г. Отдел "УОКДМ" 
Съвместно с 
РИОСВ 

- - 

1.8. Разработване на анализи и проучвания за образуваните 
количества и видове отпадъци и приложимостта на 
специфичните мерки по предотвратяване образуването на 
отпадъци във връзка с изготвянето на Национален план 
за предотвратяване образуването на отпадъците.  

31.12.2013 г. Отдел "УОКДМ"   

1.9. Участие в разработването на Национален план за 
предотвратяване образуването на отпадъците чрез 
предоставяне на изходни данни и предложения.  

31.12.2013 г. Отдел "УОКДМ"   

Цел 2 НАРАСТВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА РЕЦИКЛИРАНИ И ОПОЛЗОТВОРЕНИ ОТПАДЪЦИ 

2.1. Въвеждане на нови схеми на разделно събиране, конто 
допълват изградената инфраструктура и съответстват на 
целите, поставени с действащата нормативна уредба и 
политиката в сектора и осигуряване на информация на 
обществеността 

Постоянен Отдел "УОКДМ" 
"ЕКОБУЛПАК" АД. 
"ЕКОПАК 
БЪЛГАРИЯ" АД. ОП 
ЧИСТОТА 

  

2.2. Определяне с актуализирането на Общинската наредба 
по чл.19 от ЗУО на изисквания към местата на които са 
разположени съдовете за събиране на отпадъци от 
опаковки на територията на общината. 

31.12.2011 г. Отдел "УОКДМ"   

2.3. Назначаване на упълномощени длъжностни лица, които 
да контролират спазването на забраната за изхвърляне на 
отпадъци, обозначени с маркировка за разделно 
събиране, в контейнери за смесени битови отпадъци. 

31.12.2012 г. Пловдивски 
инспекторат 
Отдел „УОКДМ" 

 Общински 
бюджет. ООп 

2.4. Насърчаване въвеждането на схеми за повторна 
употреба, разделно събиране и предаване за 
рециклиране на отпадъци от опаковки. 

Постоянен Отдел "УОКДМ"   
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2.5. Въвеждане с актуализирането на общинската Наредба по 
чл.19 от ЗУО на изисквания за задължително разделно 
събиране и изхвърляне на отпадъците от търговските 
обекти, ресторантите, хотелите и баровете чрез 
сключване на договор с организация по оползотворяване 

31.12.2013 г. Отдел "УОКДМ", 
Общински съвет 

  

2.6. Въвеждане на изисквания с актуализирането на 
общинската Наредба по чл.19 от ЗУО за задължително 
включване на административните сгради, търговските и 
туристически обекти и други публични места в система за 
разделно събиране на отпадъци от опаковки, както и 
разделно събиране на офис хартия в публичните сгради. 

31.12.2013 г. Отдел "УОКДМ", 
Общински съвет 

  

2.7. Участие на Община Пловдив в изграждането, 
самостоятелно или съвместно с общините включени в 
Районната устройствен схема (Пловдив. Родопи. Марица. 
Куклен и Садово), на «Център за рециклиране», за 
оползотворяване на отпадъци чрез рециклиране, 
регенериране, повторна употреба и/или извличане на 
вторични суровини или използване на отпадъците като 
ресурс на енергия 

31.12.2013 г. Общински бюджети 
Общински 
администрации. 

По проект Общински 
бюджет/бюдж
ети. 
ОП„Околна 
Среда", 
ПУДООС 

2.8. Въвеждане на финансови стимули, насърчаващи 
разделното събиране чрез: поетапно въвеждане на нова 
система за определяне на такса битови отпадъци, 
отчитаща изхвърлените количества: намаляване на 
таксата битови отпадъци за доказано участие в системите 
за разделно събиране на отпадъците: въвеждане на 
колективни стимули за райони или отделни квартали 

Постоянен Отдел "УОКДМ"   

2.9. Идентификация на лицата, образуващи големи 
количества отпадъци, подлежащи на специално 
регулиране - биоразградими отпадъци, опаковки и други 
видове масово разпространени отпадъци. 

Постоянен Отдел "УОКДМ"   

2.10. Вктючване в системата за разделно събиране на всички 
видове опаковки, образувани в бита, които попадат в 
обхвата на Наредбата за опаковките и отпадъците от 
опаковки и последващо оползотворяване в «Център за 
рециклиране» 

31.12.2013 г. Отдел "УОКДМ" 
"ЕКОБУЛПАК" АД, 
"ЕКОПАК 
БЪЛГАРИЯ" АД, ОП 
ЧИСТОТА 
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2.11. Разработване на мониторингова система за контрол на 
разделното събиране на отпадъци от опаковки от 
населението, контрол над лицата, експлоатиращи 
системите за разделно събиране, както и 
усъвършенстване на схемите за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки в административните и обществени 
сгради, търговски, туристически и други обекти. 

31.12.2011 г. Отдел "УОКДМ", 
"ЕКОБУЛПАК" АД, 
"ЕКОПАК 
БЪЛГАРИЯ" АД 

20 000 Общински 
бюджет. 
ООп 

2.12. Въвеждане на изисквания и ред за предоставяне на 
информация на общината от лицата, експлоатиращи 
системите за разделно събиране. 

31.12.2012 г. Отдел "УОКДМ" - - 

2.13. Увеличаване на капацитета на сепариращата инсталация 
на територията на регионалното съоръжение в 
с.Шишманци за достигане на целите за рециклиране и 
оползотворяване на битови отпадъци, заложени в НПУДО. 

31.12.2010 г. „Консорциум 
Екологичен завод" 
ДЗЗД 

 „Консорциум 
Екологичен 
завод" 
ДЗЗД 

2.14. Редуциране с 25% обема на депонираните битови 
отпадъци за сметка прилагане на рециклиране и 
оползотворяване. 

31.12.2011 г. Дирекция „УОКДМ", 
"ЕКОБУЛПАК" АД и 
"ЕКОПАК 
БЪЛГАРИЯ" АД 

 Общински 
бюджет. 
ООп 

2.15. Редуциране с 30% на обема на депонираните битови 
отпадъци за сметка прилагане на рециклиране и 
оползотворяване. 

31.12.2012 г. Дирекция „УОКДМ", 
"ЕКОБУЛПАК" АД и 
"ЕКОПАК 
БЪЛГАРИЯ" АД 

 Общински 
бюджет. 
ООп 

2.16. Редуциране с 33% на обема на депонираните битови 
отпадъци за сметка прилагане на рециклиране и 
оползотворяване. 

31.12.2013 г. Дирекция „УОКДМ", 
"ЕКОБУЛПАК" АД и 
"ЕКОПАК 
БЪЛГАРИЯ" АД 

 Общински 
бюджет. 
ООп 

ЦЕЛ 3 ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО РАЗДЕЛЯНЕ, ВРЕМЕННО СЪХРАНЕННЕ. СЪБНРАНЕ СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ 
НА ОТПАДЪЦИТЕ 

3.1. Оптимизиране на системата за събиране и 
транспортиране на битови отпадъци на територията на 
Община Пловдив. 

Постоянен Община Пловдив и 
Отдел "УОКДМ" 
ОП „ЧИСТОТА" 

  

3.2. Предвиждане на подходящ режим на извозване на 
отпадъците, съвместно с общините от РУС, с оглед 
предотвратяване на замърсяването на крайпътните 
пространства с отпадъци. 

Постоянен Община Пловдив и 
Отдел "УОКДМ" 
ОП „ЧИСТОТА", 
РУС 
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3.3. Извършване на визуална проверка на отпадъците при 
индивидуални съдове за събиране на битови отпадъци от 
сметоизвозващата фирма и отказ за приемане, в случай 
че бъдат открити забранени за депониране отпадъци. 

Постоянен ОП „ЧИСТОТА"   

3.4. Организация на транспорта към регионалните 
съоръжения за третиране на отпадъците - включване в 
регионална схема за транспорт на отпадъците. 

31.12.2011 г. Отдел "УОКДМ"   

3.5. Определяне на задълженията, отговорностите и 
взаимоотношенията между съществуващите звена и при 
необходимост създаването на нови структури - напр. за 
съвместно управление на регионалните съоръжения, 
инспекторат и др. 

31.12.2012 г. Отдел "УОКДМ"   

3.6. Провеждане на мониторинг за оптимизиране 
периодичността на извозване на битовите отпадъци и 
обема и състава на контейнерния парк. 

Ежегодно: 
месец септември - 
октомври 

Отдел "УОКДМ" 5 000 Общински 
бюджет 

3.7. Въвеждане на изисквания за доставка и използване на 
нова и високоефективна сметосъбирача техника и 
специализирани съдове. 

Постоянен ОП „ЧИСТОТА" 
Отдел „УОКДМ" 

■ ■ 

3.8. Изграждане на претоварна станция за битови отпадъци с 
цел оптимизирането на транспортните разходи. 

31.12.2012 г. Кмет на община 
Пловдив и Отдел 
"УОКДМ" 

по проект ОП „Околна 
среда", ДБ. 
ПУДООС, 
общински 
бюджет 

3.9. Въвеждане на системи за интегрирано управление на 
опасни, масово- разпространени  и едрогабаритни 
отпадъци от домакинствата (изгорели луминесцентни 
лампи, негодни за употреба батерии и акумулатори, бои, 
лакове, лепила, почистващи препарати, както н опаковки 
съдържащи опасни вещества, лекарства с изтекъл срок на 
годност, излезли от употреба електрически и електронни 
уреди, мебели и др.). 

Постоянен Отдел "УОКДМ", 
ОРГАНИЗАЦИИ ПО 
ОПОЛЗОТВОРЯ 
ВАНЕ 

по проект ПУДООС 
Общински 
бюджет. ООп. 
частни 
инвестиции 

3.10. Въвеждане на система за разделно събиране на хартия в 
административни и обществени сгради. 

31.12.2010 г. Отдел "УОКДМ" 
"ЕКОБУЛПАК" АД, 
"ЕКОПАК 
БЪЛГАРИЯ" АД 

5 000 ПУДООС 
Общински 
бюджет. ООп 
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3.11. Поставяне на изисквания към ООп за сътрудничество по 
въвеждане на разделно събиране в общинските 
администрации и учереждения 

Постоянен Отдел "УОКДМ"   

3.12. Въвеждане/изменение на формите на отчет на 
дружествата, извършващи третиране и транспортиране на 
отпадъци, така че да отразяват нововъведение 
изисквания в общината - напр. за претегляне на всички 
постъпващи на депото отпадъци, отчитане на 
количествата от индивидуалните съдове, отчитане на 
количествата неприети отпадъци, поради това че 
съдържат забранени за депониране отпадъци, отчитане 
на километрите, изминати до регионалното депо и т.н. 

Постоянен Отдел "УОКДМ"   

3.12. Въвеждане на система за разделно събиране на 
отпадъците от изгарянето на дърва и въглища през 
отоплителния сезон от обшия битов отпадък. 

31.12.2011 г. Отдел "УОКДМ" 100 000 Общински 
бюджет 

ЦЕЛ 4 ЕКОЛОГО СЪОБРАЗНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

4.1. Поддържане на съоръженията за третиране на отпадъци в 
съответствие с действащите нормативни изисквания. 

Постоянен Община Пловдив. 
„Водстрой - 
Пловдив" АД. 
„Консорциум 
Екологичен завод" 
ДЗЗД 

 Общински 
бюджет 
„Водстрой - 
Пловдив" АД, 
„Консорциум 
Екологичен 
завод" 
ДЗЗД 

4.2. Мониторинг на съоръженията в съответствие с условията 
на КР. 

Постоянен Община Пловдив. 
„Водстрой - 
Пловдив" АД. 
„Консорциум 
Екологичен завод" 
ДЗЗД 

 Общински 
бюджет 
„Водстрой - 
Пловдив" АД, 
„Консорциум 
Екологичен 
завод" 
ДЗЗД 
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4.3. Основно охарактеризиране на постъпващите отпадъци в 
съответствие с условията на КР. Оценка за съответствие 
на постъпващите отпадъци в съответствие с резултатите] 
от основното охарактеризиране. 

Постоянен Община Пловдив. 
„Водстрой - 
Пловдив" АД. 
„Консорциум 
Екологичен завод" 
ДЗЗД 

 Общински 
бюджет 
„Водстрой - 
Пловдив" АД, 
„Консорциум 
Екологичен 
завод" 
ДЗЗД 

4.4. Извършване на ежедневен контрол по приемане на 
неопасни отпадъци на територията на регионално депо за 
ТБО. 

Постоянен „Водстрой - 
Пловдив" АД 

- - 

4.6. Почистване от отпадъци на общинските пътища – пътя, 
земното платно, пътните съоръжения, обслужващите 
зони, крайпътните обслужващи комплекси и др. и 
осигуряване на съдове за събиране на отпадъците и 
транспортирането им до съоръжение за тяхното 
третиране. 

Постоянен Отдел "УОКДМ", 
ОП „ЧИСТОТА" 

100 000 Общински 
бюджет 

4.7. Оценка на количеството и дела на отделните видове 
масово разпространени и други отпадъци, за които се 
предвижда въвеждането на системи за разделно 
събиране. 

31.12.2011 г. Отдел "УОКДМ", 
Организации по 
оползотворяване 

  

4.8. Изграждане на съоръжение за предварително третиране, 
в т.ч. сортиране, и раздробяване на отпадъците от 
строителство и разрушаване, с цел последяващо 
рециклиране, повторна употреба или оползотворяване на 
получените фракции на площадката на регионалното 
съоръжение в с.Шишманци. 

31.12.2013 г. Отдел "УОКДМ", 
„Консорциум 
Екологичен завод" 
ДЗЗД 

По проект Общински 
бюджет. 
„Консорциум 
Екологичен 
завод" 
ДЗЗД, 
ОП“Околна 
среда“ 

4.9. Изграждане на специализирана инсталация или 
съоръжение за оползотворяване и/или обезвреждане на 
строителни отпадъци, които не могат да бъдат 
оползотворени. 

31.12.2013 г. Отдел "УОКДМ", 
„Консорциум 
Екологичен завод" 

По проект  
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4.10. Разработване на Стратегия за управлението на 
отпадъците от строителство и разрушаване на сгради, 
която да очертава общата рамка за управление за този 
вид отпадъци. 

31.12.2012 г. Отдел "УОКДМ", 
„Консорциум 
Екологичен завод" 
ДЗЗД 

 Общински 
бюджет. 
„Консорциум 
Екологичен 
завод" 
ДЗЗД 

4.11. Увеличаване с 25% на рециклирането, оползотворяването 
или повторната употреба на строителни отпадъци, 
съгласно с целите на НПУДО 

31.12.2011 г. Отдел "УОКДМ", 
„Консорциум 
Екологичен завод" 
ДЗЗД 

 Общински 
бюджет. 
„Консорциум 
Екологичен 
завод" 
ДЗЗД 

4.12. Увеличаване с 30% на рециклирането, оползотворяването 
или повторната употреба на строителни отпадъци, 
съгласно целите на НПУДО 

31.12.2012 г. Отдел "УОКДМ", 
„Консорциум 
Екологичен завод" 
ДЗЗД 

 Общински 
бюджет. 
„Консорциум 
Екологичен 
завод" 
ДЗЗД 

4.13. Увеличаване с 35% на рециклирането, оползотворяването 
или повторната употреба на строителни отпадъци, 
съгласно целите на НПУДО 

31.12.2013 г. Отдел "УОКДМ", 
„Консорциум 
Екологичен завод" 
ДЗЗД 

 Общински 
бюджет. 
„Консорциум 
Екологичен 
завод" 
ДЗЗД 

4.14. Подобряване на контрола и предотвратяване 
нерегламентираното изхвърляне на отпадъци на 
неразрешени за това места, изгаряне или друга форма на 
неконтролирано обезвреждане на отпадъците. 

постоянен Отдел "УОКДМ", 
ОП"Чнстота", 
инспекторат 

 Общински 
бюджет, 
приходи 
от санкции 

4.15. Картотекиране на всички източници, генериращи отпадъци 
на територията на Община Пловдив. Контрол върху 
екологосъобразното третиране на генерираните отпадъци, 
като особено внимание се обърне на тези, формирани от 
локалните пречиствателни съоръжения на територията на 
Общината. 

постоянен Отдел "УОКДМ", 
РИОСВ, 
ВиК ЕООД 

 ОП „Околна 
среда", 
Общински 
Бюджет, 
ПУДОС 
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4.16. Изграждане на съоръжение за третиране на утайки от 
отпадъчни води, отпадъци от пясъкоуловители и отпадъци 
от решетки и сита. 

2012 г. ВиК ЕООД По проект ВиК ЕООД 

4.17. Извършване на поетапна рекултивация - със закриването 
на всяка клетка за депото в Цалапица. 

2011-2016 г. Кмет н а Община 
„Водстрой 
Пловдив" АД  

6 300 000 ПУДООС 

4.18. Контрол по спазване на законодателството по управление 
на строителните отпадъци (състав, количество и др.). 

Постоянен Отдел "УОКДМ", 
ОП „Чистота" 
Пловдивски 
общински 
инспекторат 

  

ЦЕЛ 5 НОРМАТИВНО РЕГУЛИРАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ II УСКОРЯВАНЕ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО II 
ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

5.1. Периодично актуализиране на общинската наредба за 
определяне условията и реда за изхвърлянето, 
събирането, включително разделното, транспортирането, 
претоварването, оползотворяването и обезвреждането на 
битови, включително биоразградимн. строителни, 
опасни отпадъци, образувани от физически лица и масово 
разпространени отпадъци на територията на Община 
Пловдив, съгласно изискванията на чл.19 ЗУО. както и 
заплащането за предоставяне на съответните услуги по 
реда на ЗМДТ. 

31.12.2012 г. Отдел "УОКДМ", 
Общински съвет 

  

5.2. Определяне с актуализирането на Общинската наредба 
по чл.19 ЗУО на задълженията на собствениците илн 
наемателите на търговски обекти, собствениците (или 
наематели) на еднофамилни жилища за изпълнение 
на новите изисквания за разделно събиране на масово 
разпространени и биоразградимн отпадъци, излезли от 
употреба гуми. ИУМПС. ИУЕЕО и Др. 

Постоянен Отдел "УОКДМ", 
Общински съвет 

  

5.3. Определяне с актуализирането на Общинската наредба 
по чл.19 от ЗУО на задължения към собствениците илн 
наемателите на търговски обекти, еднофамилни жилища, 
както и на служителите във всички административни и 
обществени сгради за разделно събиране на отпадъците 

Постоянен Отдел "УОКДМ", 
Общински съвет 
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от опаковки и предаването им по договор на организация 
по оползотворяване. 

5.4. Актуализация на общинската програма за управление на 
отпадъците при промяна на фактическите и/или 
нормативните условия. 

Постоянен Отдел "УОКДМ" 15 000 Общински 
бюджет 

5.5. Учредяване на регионалните сдружения за управление на 
отпадъците. 

2011 г. Кмет на Обшнна  - 

5.6. Участие в изготвянето на „Интегрирана система за 
управление на отпадъците", на територията на общините, 
включени в РУС (Пловдив. Родопи. Марица. Куклен и 
Садово) 

2013 г. Кмет на Обшина   

5.7. Изготвяне на „Проект за регионално управление на 
опасните отпадъци“ 

31.12.2011 г. Отдел „УОКДМ" - Общински 

5.8. Осигуряване изпълнението на мерките, предвидени в 
Националната програма за управление на дейностите по 
отпадъците 

Постоянен Отдел "УОКДМ" -  

5.9. Обхващане и урегулиране дейността, с разрешителни 
режими, на всички юридически лица, от чиято дейност се 
образуват производствени или опасни отпадъци. 

Постоянен РИОСВ   

5.10. Ефективно прилагане на законодателството по 
управление на отпадъците, чрез извършване на 
периодични проверки за спазване на изискванията и 
прилагане на ефективни санкции, както и ясно и надлежно 
документиране на резултатите от проверките. 

Постоянен Отдел "УОКДМ"   

ЦЕЛ 6 ОСИГУРЯВАНЕ НА БАЗА ДАННИ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ 

6.1. Въвеждане на механизъм за периодично подсигуряване с 
данни за морфологичния състав на отпадъците във 
връзка с докладване по Директива 1999/31/ЕС за 
депониране на отпадъци. 

2 пътн годишно Отдел "УОКДМ", 
„Водстрой - 
Пловдив" АД 
„Консорциум 
Екологичен завод" 
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ДЗЗД 

6.2. Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за 
количеството, състава, събирането, оползотворяването и 
обезвреждането на различните видове отпадъци, за 
правилната оценка на съществуващото състояние и за 
осъществяване на ефективно планиране и контрол на 
дейностите по управление на отпадъците, в т.ч. и на 
нерегламентираното изхвърляне както и прогнози за 
изменение на количеството и състава на отпадъците. 

Постоянен Отдел "УОКДМ", 
„Водстрой - 
Пловдив" АД 
„Консорциум 
Екологичен завод" 
ДЗЗД 

  

6.3. Оценка на количеството и дела на отделните видове 
масово разпространени, едрогабаритни и други отпадъци, 
за които се предвижда въвеждането на системи за 
разделно събиране. 

Постоянен Отдел "УОКДМ", 
ОП„Чистота" 

  

6.4. Разработване и прилагане на централизирана 
информационна система за събиране и обработка на 
данни свързани с управление на отпадъците. 

31.12.2012 г. Отдел "УОКДМ" 50 000  

ЦЕЛ 7 УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

7.1. Подобряване на административния капацитет на 
общината за контрол на управлението на дейностите с 
отпадъци, чрез осигуряване на достатъчен, подходящо 
квалифициран и мотивиран персонал, включително 
назначаване на допълнителен персонал и осигуряване на 
достатъчни и подходящи технически ресурси (оборудване 
и т.н.). 

Постоянен Отдел "УОКДМ"  Общински 
бюджет. ОП 
.Администрат
ивен 
капацитет 

7.2. Обучение на специалистите в общинските администрации, 
ангажирани с прилагане на законодателството по 
управление на отпадъците. 

Постоянен Отдел "УОКДМ"  Общински 
бюджет. ОП 
.Администрат
ивен 
капацитет 

7.3. Преценяване на разпределението на функциите и 
задачите между общинската администрация и 
регионалните структури и въз основа на това извършване 
на обосновка необходимостта от допълнителен персонал 

Постоянен Отдел "УОКДМ", 
„Водстрой - 
Пловдив" АД 
„Консорциум 
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обучението и квалификацията му. Осигуряване на 
подходяща техника и оборудване, за да се гарантира 
екологосъобразното управление на отпадъците в 
общината. 

Екологичен завод" 
ДЗЗД 

ЦЕЛ 8 УВЕЛИЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В СЕКТОРА II ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ "ОТГОВОРНОСТ НА ПРОИЗВОЛИТЕ ЛЯ" II 
"ЗАМЪРСИТЕЛЯТ ПЛАЩА" В СИСТЕМА ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

8.1. Оптимизиране на размера и изразходването на такса 
"битови отпадъци" и заделяне на адекватни средства за 
покриване на разходите за събиране и транспортиране на 
отпадъците: експлоатация, мониторинг, закриване 
и след експлоатационни грижи за регионалните 
съоръжения за период от 30 години: прилагане на 
разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата 
и масово разпространени отпадъци и засилване на 
контрола по нерегламентираните замърсявания. 

Постоянен Отдел "УОКДМ"   

8.2. Обсъждане на възможността за определяне на такса 
битови отпадъци на база на обеми и/или количества 
генерирани отпадъци, вместо въз основа на данъчната 
оценка на имотите. 

Постоянен Отдел "УОКДМ" 
Дирекция „Местни 
данъци. Такса 
битови 
отпадъци и 
Ревизионен 
контрол" 

  

8.3. Въвеждане на допълнителна такса за депониране на 
отпадъци, с цел увеличаване на цената за депониране на 
отпадъци и създаване на по - атрактивни условия за 
рециклиране н оползотворяване, както и за акумулиране 
на допълнителни средства, които да бъдат използвани за 
закриване на нерегламентирани сметища и стари 
замърсявания с отпадъци. 

2012 г. Отдел "УОКДМ"   

ЦЕЛ 9 УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

9.1. Организиране на информационни кампании по 
управление на отпадъците и по-конкретно за разделно 
събиране на отпадъците. 

Постоянен Отдел "УОКДМ", 
ООп 

10 000 ОП "Околна 
среда" 
"ЕКОБУЛПАК" 
АД, 
"ЕКОПАК 
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БЪЛГАРИЯ" 
АД и ДР. 

9.2. Привличане на населението, неправителствените 
организации и заинтересованата промишленост в 
процесите на вземане на решения, свързани с управление 
на отпадъците, включително за начина за определяне на 
„такса битови отпадъци" и отчитането на изразходваните 
средства. 

Постоянен Общински съвет 
Кмет на общината 
Отдел „УОКДМ " 

  

9.3. Повишаване на общественото съзнание, с цел да се 
постигне промяна на поведението на населението чрез 
осъзнаване на екологичните рискове, провеждане на 
конкурси, празненства, обществени мероприятия, 
организирани специално за целта, или включени като част 
от програмите за честване на празници на общината или 
конкретнонаселено място, като специално внимание 
следва да бъде отделено на работата с подрастващите. 

Постоянен Отдел "УОКДМ", 
"ЕКОБУЛПАК" АД, 
"ЕКОПАК 
БЪЛГАРИЯ" АД 

10 000 Общински 
бюджет. ООп 

9.4. Редовно информиране на обществеността за рисковете, 
свързани с неконтролираното обезвреждане на 
отпадъците от опаковки, значението на символите, 
използвани за маркиране и възможностите за участие в 
системите за разделно събиране. 

Постоянен Отдел "УОКДМ", 
"ЕКОБУЛПАК" АД, 
"ЕКОПАК 
БЪЛГАРИЯ" АД 

5 000 Общински 
бюджет. ООп 

9.5. Редовното предоставяне на информация на населението 
за състоянието на околната среда и за управление на 
отпадъците, включително на сайта на общината. 

Постоянен Отдел "УОКДМ"  Общински 
бюджет 

ЦЕЛ 10 УПРАВЛЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ПОТОЦИ ОТПАДЪЦИ 

10.1. ОПАКОВКИ И ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ 

10.1.1. Въвеждане, с актуализирането на Общинската наредба по 
чл.19 ЗУО. На задължения към собствениците или 
наемателите на търговски обекти и собствениците (или 
наематели) на еднофамилни жилища за разделно 
събиране н забрана за изхвърляне на отпадъци от 
опаковки. 

31.12.2012 г. Отдел „УОКДМ" 
Общински съвет 
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10.1.2. Разработване на мониторингова система за контрол на 
разделно събиране на отпадъци от опаковки от 
населението. 

31.12.2011 г. Отдел „УОКДМ". 
"ЕКОБУЛПАК" АД н 
"ЕКОПАК 
БЪЛГАРИЯ" АД 

5 000 Общински 
бюджет. 
ООп 

10.1.3. Разделно събиране на офис хартия (самостоятелно илн 
като част от системите за разделно събиране на 
отпадъците от опаковки) в административните и 
обществени сгради. 

Постоянен Отдел „УОКДМ". 
"ЕКОБУЛПАК" АД и 
"ЕКОПАК 
БЪЛГАРИЯ" АД 

5 000 Общински 
бюджет. 
ООп 

10.1.4. Усъвършенстване на схеми за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки в административните сгради, 
търговски, туристически и други обекти, на територията на 
Община Пловдив. 

Постоянен Отдел „УОКДМ". 
"ЕКОБУЛПАК" АД н 
"ЕКОПАК 
БЪЛГАРИЯ" АД 

10 000 Общински 
бюджет. 
ООп 

10.1.5. Изграждане на системи за събирането и предаване за 
оползотворяване или обезвреждане на опасните 
отпадъци от опаковки чрез осигуряване на необходимите 
инвестиции в инфраструктурата за събиране и 
специализирана транспортна техника и съдове за 
събиране и транспортиране. 

Постоянен Отдел „УОКДМ" 30 000 Общински 
бюджет 

10.2 НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ II АКУМУЛАТОРИ НУБА 

10.2.1. Изпълнение на проект за разделно събиране и 
последяващо третиране на негодни за употреба батерии и 
акумулатори от бита, като част от проект за регионално 
управление на опасните отпадъци от бита. 

31.12.2011 г. Отдел „УОКДМ" 100 000 Общински 
бюджет. 
ПУДООС 

10.2.2. Прилагане на административни мерки за осигуряване на 
функционирането на системата за разделно събиране на 
негодни за употреба батерии и акумулатори от бита. 

31.12.2011 г. Отдел „УОКДМ" 
Общински съвет 

  

10.2.3. Въвеждане, с актуализирането на Общинската наредба по 
чл.19 ЗУО. На санкции и упражняване на контрол над 
изхвърлянето на акумулатори в съдове за смесени битови 
отпадъци или на неразрешени за това места: изливане на 
електролита от акумулаторите: съхраняване на негодни за 
употреба акумулатори без електролит в събирателните 
пунктове в количество, превишаващо 5% от общото 
количество събрани акумулатори. 

31.12.2011 г. Отдел „УОКДМ" 
Общински съвет 
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10.2.4. Изготвяне на списък с обектите, в които се извършва 
смяна на оловни акумулаторни батерии и обектите, в 
които се изкупуват негодни за употреба акумулатори от 
бита. 

31.12.2011 г. Отдел „УОКДМ"   

10.2.5. Определяне на места за поставяне на съдове за събиране 
на негодни за употреба батерии и акумулатори и 
осигуряване на информация на обществеността 

31.12.2011 г. Отдел „УОКДМ"   

10.2.6. Контрол по спазване на законодателството. Постоянен Отдел „УОКДМ" - - 

10.3 ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА /ИУМПС/ 

10.3.1 Установяване на контакти и провеждане на преговори за 
сключване на договор с лицензирани организации по 
оползотворяване на ИУМПС. 

31.12.2011 г. Отдел „УОКДМ"   

10.3.2. Съблюдаване на реда за предаване на излезли от 
употреба моторни превозни средства и излезли от 
употреба гуми и договаряне на приемането им в 
съществуващи пунктове за събиране и др. 

Постоянен Отдел „УОКДМ" 
РИОСВ 

  

10.3.3. Организиране на системи за събиране и съхраняване на 
излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) 
на площадки за временно съхраняване и осигуряване на 
информация на обществеността. 

31.12.2011 г. Отдел „УОКДМ"   

10.3.4. Провеждане на кампании за събиране и извозване на 
ИУМПС или предаването им на опредени от общината 
места. 

1 път годишно Отдел „УОКДМ" 50 000 Общински 
бюджет 

10.3.5 Сключване на договор с лицензирани организации по 
оползотворяване на ИУМПС. 
 

31.01.2012 г. Отдел „УОКДМ"   

10.4 ОТРАБОТЕНИ МАСЛА И ОТПАДЪЧНИ НЕФТОПРОДУКТИ 

10.4.1 Идентифициране на обектите, в които се извършва смяна 
на отработени масла и обектите, в които се изкупуват 
отработени масла: издаване на заповед за определяне 

31.12.2012Г. Отдел „УОКДМ"   
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на разрешените места за смяна на отработени моторни 
масла и информиране на обществеността за това. 

10.4.2 Въвеждане, с актуализирането на Общинската наредба 
по чл.19 ЗУО. На санкции и упражняване на контрол над 
изхвърлянето на отработени масла и отпадъчни 
нефтопродукти в повърхностни води и в канализационни 
системи. 

31.12.2012 г. Отдел „УОКДМ" 
Общински съвет 

  

10.5 ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО II ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ 11УЕЕО 

10.5.1. Провеждане на преговори и сключване на договор с 
организация по оползотворяване на ИУЕЕО. 

01.06.2011 г. Отдел „УОКДМ"  - 

10.5.2. Осигуряване на алтернативно финансиране за събиране 
на излезли от употреба луминесцентни лампи чрез 
разработване на проект до ПУДООС или чрез заплащане 
за услугите по събиране на ИУЕЕО, извършвани от 
регионалната система, за събиране на опасни отпадъци 
от домакинствата от страна на организация по 
оползотворяване или лица. изпълняващи задълженията 
си индивидуално. 

01.11.2011 г. Отдел „УОКДМ"   

10.5.3. Организиране на системи за разделно събиране и 
последващо третиране на излезли от употреба 
луминесцентни лампи, като част от проект за 
регионално управление на опасните отпадъци от бита; 
проучване на възможността за оползотворяване в център 
за рециклиране. 

31.06.2011 г. Отдел „УОКДМ"   

10.5.4. Организиране на системи за разделно събиране на 
излязло от употреба електрическо н електронно 
оборудване (ИУЕЕО). 

31.12.2011 г. Отдел „УОКДМ" 100 000 Общински 
бюджет/ 
ПУДООС/ 

10.5.5. Издаване на заповед на Кмета на Общината за 
определяне на местата за поставяне на съдове, местата 
за разделно събиране и площадките за временно 
съхраняване на ИУЕЕО и информиране на 
обществеността. 

31.12.2011 г. Кмет на Обшнната 
Отдел „УОКДМ" 
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10.5.6. Провеждане на кампании за събиране и извозване на 
ИУЕЕО от домовете или предаването им на определян от 
общината места. 

1 път годишно Отдел „УОКДМ" 50 000 Общински 
бюджет 

10.6 БИОРАЗГРАДИМН ОТПАДЪЦИ 

10.6.1. Проучване на количествата, състава и свойствата на 
биоразградимите отпадъци, образувани на териториите 
на Община Пловдив. 

Постоянен Отдел "УОКДМ", 
„Водстрой 
Пловдив" АД 
„Консорциум 
Екологичен завод" 
ДЗЗД 

20 000 Общински 
бюджет. 
Оператори на 
регионални 
съоръжения 

10.6.2. Планиране с Общинския бюджет на разходи за събиране 
и компостиране на биоразградимн отпадъци от 
населението за периода на действие на Програмата. 

31.12.2011 г. Отдел „УОКДМ" 
Общински съвет 

  

10.6.3. Разработване на план за поетапно въвеждане на 
домашно компостиране в жилищните квартали и 
домакинства, разполагащи с дворни места 

31.12.2011 г. Отдел „УОКДМ" 
Общински съвет 

50 000 Общински 
бюджет. 
ПУДООС 

10.6.4. Пилотно въвеждането на системи за разделно събиране 
и третиране на биоразградимите отпадъци от 
населението, ресторанти, супермаркети и 
пазари. 

31.12.2012 г. Отдел „УОКДМ" 
Общински съвет 

50 000 Общински 
бюджет. 
ПУДООС 

10.6.5. Въвеждане на индивидуални системи за домашно 
компостиране. Доставка на домашни компостери за 
компостиране на органични отпадъци (хранителни и 
растителни) от населението на общината и осигуряване 
на контейнери за компост на домакинства с градннн. с 
цел намаляване/премахване на количеството градински 
н/или кухненски отпадъци от обшия поток отпадъци. 
Продажба на индивидуални компостери. 

31.12.2012 г. Кмет на общината 
Отдел „УОКДМ" 

100 000 Общински 
бюджет. 
ПУДООС 

10.6.6 Събиране и извозване на други биоразградимн отпадъци 
/извън предназначените за домашно компостиране/ от 
паркове и градини, до съоръжението за компостиране на 
биоразградимн отпадъци с. Шишманци. 

Постоянен Отдел „УОКДМ", 
ОП „Чистота" 

  

10.6.7. Въвеждане на годишни количествени цели за редуциране 
на количествата на биоразградимнте отпадъци, 
постъпващи за депониране (в съответствие със 

31.12.2011 г. Отдел „УОКДМ",   
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сроковете и целите на националното законодателство и 
Национали а стратегия за поетапно намаляване на 
количествата на боиоразградамите отпадъци, 
предназначени за депониране по § 2 от Наредба № 
8/2004г.). Разработване н прилагане на ред за контрол и 
отчетност за постигането на количествените цели. 

10.6.8. Увеличаване на капацитета на инсталацията за 
биологично разграждане по закрит способ на територията 
на регионалното съоръжение в с.Шишманци, за 
намаляване до 50% количестовото на биоразградимнте 
отпадъци, предназначени за депониране съобразно 
целите, заложени в НПУДО. 

31.12.2013 г. Община Пловдив. 
„Консорциум 
Екологичен завод" 
ДЗЗД 

По проект Общински 
бюджет. 
Собствени 
средства 

10.6.9 Осигуряване на устойчиви пазари за продажба на 
крайния продукт от биологнчното разграждане (компост и 
др.). 

Постоянен Отдел „УОКДМ", - - 

10.7. УТАЙКИ ОТ ГРАДСКИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ТИСОВ 

10.7.1. Осигуряване на достатъчен капацитет на съоръженията 
за третиране на утайки от ГПСОВ. 

Постоянен ВиК ЕООД Собствен
и 
средства 

ВиК ЕООД 

10.7.2. Изграждане на подходящи съоръжения за предварително 
третиране и обезвреждане на утайките на територията на 
ГПСОВ. в съответствие с изискванията за крайно 
оползотворяване/обезвреждане на утайките. 

Постоянен ВиК ЕООД Собствен
и 
средства 

ВиК ЕООД 

10.8. ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА 

10.8.1 Обособяване на площи за изграждане на специализирани 
площадки за събиране на опасни отпадъци от 
домакинствата н Изграждане на Център за приемане на 
опасни отпадъци от домакинствата /Център за 
рециклиране/ 

2014 г. Отдел „УОКДМ" По проект ОП "Околна 
среда", 
Общински 
бюджет. 
ПУДООС 

10.8.2. Прилагане на система за събиране на отпадъци от 
домакинствата, съдържащи опасни вещества, извън 
групите на отпадъци от портативни батерии, 
луминесцентни лампи, опасни материали от 
експлоатация и ликвидиране на автомобили и 

2014 г. Отдел „УОКДМ" По проект Общински 
бюджет 
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специализирана бяла и електронна техника. Стартирайки 
с определен минимум в началото, във времето процесите 
по събиране и третиране могат да обхванат по широк 
кръг от отпадъци. 

10.8.3. Създаване на организация за разделно събиране на 
масово разпространени опасни отпадъци от бита на 
територията на общината, 
чрез включването в развитието на регионална система за 
събиране на трудно рециклируемн и опасни отпадъци - 
кутии от бои н лакове, разредители, опаковки от 
лекарства, батерии, части и компоненти от 
електрически и електронни уреди, в т.ч. изграждане на 
пунктове за предаване на опасни битови отпадъци в 
града. 

31.12.2011 г. Отдел „УОКДМ"   

10.8.4 Събиране на опасни отпадъци от домакинствата при 
източника на образуването им 

2011-2016 г. 
На всеки шест месеца 

Отдел „УОКДМ", 
ОП „Чистота" 

- - 

10.8.5. Утвърждаване на площадки за събиране н съхранение на 
излезли от употреба луминесцентни лампи и други 
лампи, съдържащи живак, само от бита на гражданите, 
общински предприятия и фирми 

31.12.2011 г. Отдел „УОКДМ"   

10.9. ОТПАДЪЦИ ОТ ХУМАННОТО ЗДРАВЕ ОПАЗВАНЕ С ОПАСЕН ХАРАКТЕР 

10.9.1. Пускане в експлоатация на ннсенератор за болнични 
отпадъци;, съгласно приоритетите, залегнали в 
Националната програма за дейностите по управление на 
отпадъците за периода 2009-2013 г. 

01.06.2013 г. Кмет на Община По проект Общински 
бюджет. 
ПУДООС 

10.9.2. Водене на отчет на специализираните медицински 
заведения на територията на общината, от чиято дейност 
се генерират опасни медицински отпадъци, поотделно за 
всеки вид лечебни заведения 
съгласно част Втора, глава Втора от Закона за лечебните 
заведения, видовете отпадъци, конто се генерират от 
съответното лечебно заведение, съгласно Приложение 
№1 - Списък на отпадъците на 
Наредба № 3/2004 г. за класификация на отпадъците. 

Постоянен Отдел „УОКДМ"   
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10.9.3. За лечебните заведения с общинско участие да се следи 
информацията за финансовите средства, изразходвани 
за управление на отпадъците, с оглед при разработване 
на бюджета да се предвиждат необходимите За 
лечебните заведения с общинско участие да се следи 
информацията за финансовите средства, изразходвани 
за управление на отпадъците, с оглед при разработване 
на бюджета да се предвиждат необходимите средства 

Постоянен Отдел „УОКДМ"   
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2. ШУМ 
 

Шумът е един от основните фактори с неблагоприятно въздействие върху 

населението в големите градове. Той засяга хората както физически, така и 

психически, смущавайки основни дейности като съня, почивката, ученето и 

общуването. Макар тези въздействия върху човешкото здраве да са известни 

отдавна, установено е, че те се появяват при по-ниски нива на шума, отколкото 

преди се предполагаше. Шумът е свързан с много човешки дейности, но шумът от 

движението на пътния, железопътния и въздушния трафик е този, който има най-

голямо въздействие. Това се явява проблем особено за градската среда; около 75 

% от населението на Европа живее в големите градове, а потоците от трафик 

продължават да се увеличават. 

 

Шумът действа като стресов фактор и атакува почти всички органи и системи на 

човешкия организъм. Сред неблагоприятните фактори на урбанизираната среда 

той се отличава с разнообразното си влияние. В допълнение, въздействията на 

шума се увеличават, когато влизат във взаимодействие с други стресови фактори 

на околната среда, например замърсяването на въздуха и химикалите. Това 

особено важи за градските зони, където повечето от тези стресови фактори 

съществуват едновременно. 

 

С приемането на България в Европейския съюз и поетите ангажименти за 

изпълнение на Директива 2002/49/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

25.06.2002 г., относно оценка и управление на екологичния шум и в изпълнение на 

чл. 5, ал.1, т. 1 от Закона за защита от шума в околната среда /ДВ. бр. 74 от 

13.09.2005 г./, Община Пловдив разработва проект на “Стратегическа карта за 

шум за агломерация Пловдив”.  

 

ЦЕЛ : 

Целта на разработването на Стратегическа шумова карта е определянето на 

степента на шумовото натоварване в околната среда чрез измерване, оценка и 

картотекиране на шумовите нива в околната среда. Създадената стратегическа 

шумова карта позволява акустичното планиране чрез разработването на Планове 

за действие с оглед предотвратяване и намаляване на шума в околната среда, 

най-вече в случаи, при които превишаването на стойностите на даден показател 
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за шум може да предизвика вредно въздействие върху здравето на хората, или за 

запазване стойностите на показателите за шума в околната среда в районите, в 

които стойностите не са надвишени. 

 

Крайната цел е създаване на здравословни условия на живот на населението и 

опазване на околната среда от шум, чрез разработването и прилагането на 

интегриран подход и мерки за неговото избягване, предотвратяване или 

намаляване. 

 

С Решение № 311, взето с Протокол № 15 от 03.08.2009 г. на Общински съвет – 

Пловдив, на основание чл. 5, ал.1, т. 1 от Закона за защита от шума в околната 

среда, е приета „Стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив”.  

 

От данните получени в резултат от разработената стратегическа карта за шум 

става ясно, че основен източник на шум за населението на агломерация Пловдив 

е автомобилния трафик. 73,98% от населението на Пловдив е изложено на нива 

на шум над граничните стойности за L24, а 73,40% – над граничните стойности за 

Lнощ. 

 

Същевременно 100% от детски, лечебни, учебни, научноизследователски 

заведения и обществени сгради са изложени на нива на шум над граничните 

стойности за Lвечер, а 99% – над граничните стойности за L24 и Lнощ . 

 

Много по-малко е влиянието на шума от железопътния трафик. Само 0,13% от 

населението е изложено на нива на шум над граничните стойности за L24, а 

0,47% - над граничните стойности за Lнощ. По отношение обектите, подлежащи 

на усилена шумозащита и обществените сгради – 8,89% са изложени на нива на 

шум от железопътен трафик над граничните стойности за L24 . 

 

Направените изчисления за въздухоплавателните средства показват, че нивата 

на шум, които достигат до жилищните територии на агломерация Пловдив са 

вдиапазона 0 – 20 dB(А), което е под граничните стойности за нива на шум в 

околната среда. Липсата на влияние от този вид източник може да бъде обяснено 

с отдалечеността на летище Пловдив от жилищните територии на град Пловдив. 
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Промишлените източници на шум също не оказват неблагоприятно влияние върху 

акустичната среда на град Пловдив. Липсват жители, изложени на нива на шум 

над граничните стойности от тези източници. Този факт може да бъде обяснен с 

тяхното локално действие и разположението им предимно в промишлените зони 

на града. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЧЕСКА КАРТА ЗА ШУМ ЗА АГЛОМЕРАЦИЯ ПЛОВДИВ 

№ Действия Изпълнители Срок Източници за 
финансиране и 

прогноза за 
необходимите 
ресурси в лв. 

Очакван ефект 

1 Създаване на специализирано звено за 
извършване на текущ контрол: 
по отношение шума, предизвикан от 
домашни дейности и от съседи в 
жилищни сгради, от рестираторни уредби 
и др.; 
за спазване на правилата и нормите за 
изпълнение на строежите по отношение 
на шума, излъчван по време на 
строителство. 

Община Пловдив Декември 
2010 г. 

Общински бюджет Провеждане на ефективна 
общинска политика, насочена към 
намаляване на шума в околната 
среда. 

1.1 Изискване на мерки за защита от шума в 
околната среда при проектиране на  
обекти с обществено предназначение 
(административни, търговски, бизнес) с 
обща климатизация (локални източници 
на шум) – съгл. Наредба 4 на МРРБ, МЗ, 
МВР, МОСВ от 2007. 

Община Пловдив Постоянен - Подобряване на акустичната 
среда на Община Пловдив 

2 Изготвяне на ежегодни планове за 
инспектиране и контрол за спазване 
изискванията по т.1; 

Община Пловдив Постоянен Общински бюджет Провеждане на ефективна 
общинска политика, насочена към 
намаляване на шума в околната 
среда 

3 Определяне на времеви графици за 
работа на фирмите, занимаващи се със 
сметопочистване и сметоизвозване, по 
начин щадящ съня на жителите на 
Община Пловдив 

Община Пловдив Постоянен Общински бюджет Провеждане на ефективна 
общинска политика, насочена към 
намаляване на шума в околната 
среда 

4 Създаване на общинска база данни за 
състоянието на акустичната среда и 
източниците на шум на територията на 

Община Пловдив, 
РИОКОЗ, 
РИОСВ - Пловдив 

 Общински бюджет Информация за акустичната среда 
на територията на Община 
Пловдив. Ще служи като основа 
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Община Пловдив, при актуализиране на шумовата 
карта 

5 Подобряване на системата за градски 
транспорт 

Община Пловдив, 
ОП "Организация 
и контрол на 
транспорта 

 Финансовото 
обезпечаване на 
тези мерки следва 
да се адресира към 
Програмата за 
градска мобилност и 
устойчиво развитие 
на агломерация 
Пловдив. 
 
Общински бюджет, 
Европейски 
програми. 

Цялостно подобряване на 
жизнената среда и повишаване 
качеството на живот на хората. 
Реализация на политиките за 
градска мобилност и устойчиво 
развитие на агломерация 
Пловдив. 
 

6 Контрол за изпълнение на изискването за 
отчитане на фактора „шум” при 
разработване на различни сценарии за 
развитие на транспортно-комукационната 
система 

Община Пловдив, 
ОП "Организация 
и контрол на 
транспорта 

 

7 Ограничаване на транзитния поток, 
особено на тежкотоварните автомобили 
през зоните с повишен пътен трафик 

Община Пловдив, 
ОД на МВР –
“Пътна Полиция – 
КАТ” –  Пловдив 

 

8 Ограничаване достъпа на автомобили до 
централните части на града и 
организиране на паркинги в близост до 
началните и крайни спирки на градския 
транспорт 

Община Пловдив, 
ОД на МВР –
“Пътна Полиция – 
КАТ” –  Пловдив 

 

9 Осигуряване на максималната 
пропускателна способност на основните 
улици (премахване на всички причини, за 
намаляване на пропускателната 
способност, като неправилно паркирали 
автомобили, кофи за боклук и др.) 

Община Пловдив, 
ОД на МВР –
“Пътна Полиция – 
КАТ” –  Пловдив 

 

10 Подобряване на организацията на 
движение – оптимизация на режимите на 
светофарите, въвеждане на зелени 
вълни и др., с цел снижаване до минимум 
престоите, спиранията и тръгванията на 
транспортните потоци 

Община Пловдив, 
ОД на МВР –
“Пътна Полиция – 
КАТ” –  Пловдив 

 Финансовото 
обезпечаване 
следва да се 
адресира към 
Програмата за 
градска мобилност и 

Цялостно подобряване на 
жизнената среда и повишаване 
качеството на живот на хората. 
Реализация на политиките за 
градска мобилност и устойчиво 
развитие на агломерация Пловдив 
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11 Ограничаване скоростта на движение по 
отделни улици, където е установено 
значително превишение на граничните 
стойности на шума. 
 

Община Пловдив, 
ОД на МВР –
“Пътна Полиция – 
КАТ” –  Пловдив 

 устойчиво развитие 
на агломерация 
Пловдив. 
Общински бюджет, 
Европейски 
програми. 

12 Изграждане на система от вело-алеи в 
централната част на града. 

Община Пловдив 2014-2017 Финансовото 
обезпечаване 
следва да се 
адресира към 
Програмата за 
градска мобилност и 
устойчиво развитие 
на агломерация 
Пловдив. 
Общински бюджет, 
Европейски 
програми. 

Подобряване на акустичната 
среда на Община Пловдив 

13 Редукция и ограничаване на трафика в 
централните градски части 
Ограничаване с 50% трафика на 
тежкотоварни МПС 
Ориентир: Район „Централен“ 

Община Пловдив, 
ОД на МВР –
“Пътна Полиция – 
КАТ” –  Пловдив 

2010-2013 Финансовото 
обезпечаване 
следва да се 
адресира към 
Програмата за 
градска мобилност и 
устойчиво развитие 
на агломерация 
Пловдив. 
Общински бюджет, 
Европейски 
програми. 

Подобряване на акустичната 
среда на Община Пловдив 

14 Замяна на паважната настилка с асфалтова с ниско ниво на шума 
 

14.1 Подмяна на паважна настилка с 
обикновен асфалт на бул. „Васил 
Априлов” в участъка от ул. „6-ти 
Септември” до пл. Гарата. 

Външен 
изпълнител 

2010-2013 
 

 Подобряване на акустичната 
среда на Община Пловдив 
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14.2 Подмяна на паважна настилка с 
обикновен асфалт на бул. „Хаджи 
Димитър” в участъка от ул. „Царевец” до 
бул. „Христо Ботев” 

Външен 
изпълнител 

2010-2013 
 

 Подобряване на акустичната 
среда на Община Пловдив 

14.3 Подмяна на паважна настилка с 
обикновен асфалт на ул. „Македония” в 
участъка от ул. „Бяло Море” до бул. 
„Никола Вапцаров” 

Външен 
изпълнител 

2010-2013 
 

 Подобряване на акустичната 
среда на Община Пловдив 

15 Подобряване на пътните настилки на 
местата с най-високи измерени шумови 
нива. 

Външен 
изпълнител 

Постоянен Финансовото 
обезпечаване на 
тези мерки следва 
да се адресира към 
Програмата на 
Общината за 
цялостно 
подобряване на 
жизнената среда 
Общински бюджет 

Цялостно подобряване на 
жизнената среда и повишаване 
качеството на живот на хората. 
 

16 Залесяване на свободни площи и 
изграждане на озеленителни пояси  

Външен 
изпълнител 

  Цялостно подобряване на 
жизнената среда и повишаване 
качеството на живот на хората, 
включително подобряване на 
акустичната среда на Община 
Пловдив 

16.1 Нова зелена площ – изградена от 
вечнозелени храстови насаждения с 
височина около 2 м – бул. Съединение 
(предвидена според ОУП на гр. Пловдив) 

Външен 
изпълнител 

2010-2013 
 

 Цялостно подобряване на 
жизнената среда и повишаване 
качеството на живот на хората, 
включително подобряване на 
акустичната среда на Община 
Пловдив 

16.2 Нова зелена площ – изградена от 
вечнозелени храстови насаждения с 
височина около 2 м – бул. Маестро 
Атанасов (предвидена според ОУП на гр. 
Пловдив) 

 2010-2013 
 

 Цялостно подобряване на 
жизнената среда и повишаване 
качеството на живот на хората, 
включително подобряване на 
акустичната среда на Община 
Пловдив 
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17 Изграждане на  шумозащитни екраниращи съоръжения 
 

17.1 Противошумова бариера от прозрачни 
поликарбонатни панели (височина 400 см, 
дебелина 30 мм) – Ж. П. линия 
„Софийска”, между ул. „Перуника” и ул. 
„София” 

Външен 
изпълнител 

2010-2013 
 

Общински бюджет 
586,749.00 лв. 
 

Подобряване на акустичната 
среда на Община Пловдив 

17.2 Противошумова бариера от прозрачни 
поликарбонатни панели (височина 400 см, 
дебелина 30 мм) – ул. „Просвета”, между 
ул. „Западна” и ул. „Клокотница” 

Външен 
изпълнител 

2010-2013 
 

Общински бюджет 
Вж. по-долу 

Подобряване на акустичната 
среда на Община Пловдив 

17.3 Противошумова бариера от прозрачни 
поликарбонатни панели (височина 400 см, 
дебелина 30 мм) – ул. „Просвета”, от жп 
гара „Прослав” до ул. „Клокотница” 

Външен 
изпълнител 

2010-2013 
 

Общински бюджет 
1,396,462.62 лв. 
 

Подобряване на акустичната 
среда на Община Пловдив 

17.4 Противошумова бариера от прозрачни 
поликарбонатни панели (височина 400 см, 
дебелина 30 мм) –  бул. „България”, 
участък между ул. „Кольо Фичето” и ул. 
„Достоевски” 

Външен 
изпълнител 

2010-2013 
 

Общински бюджет 
Вж. по-долу 

Подобряване на акустичната 
среда на Община Пловдив 

17.5 Противошумова бариера от прозрачни 
поликарбонатни панели (височина 400 см, 
дебелина 30 мм) –  бул. „България”, 
между ул. „Огражден” и ул. „Барикадите” 

Външен 
изпълнител 

2010-2013 
 

Общински бюджет 
668,893.86 лв. 
 

Подобряване на акустичната 
среда на Община Пловдив 

17.6 Противошумова бариера от прозрачни 
поликарбонатни панели (височина 400 см, 
дебелина 30 мм) –  бул. „Копривщица”, 
Спортен Комплекс Пловдив 

Външен 
изпълнител 

2010-2013 
 

Общински бюджет 
340,314.42 лв. 
 

Подобряване на акустичната 
среда на Община Пловдив 

17.7 Противошумова бариера от прозрачни 
поликарбонатни панели (височина 400 см, 
дебелина 30 мм) –  бул. „Пещерско шосе”, 
УМБАЛ Св. Георги, Инфекциозна Болница 

Външен 
изпълнител 

2010-2013 
 

Общински бюджет 
422,459.28 лв. 
 

Подобряване на акустичната 
среда на Община Пловдив 

17.8 Противошумова бариера от прозрачни 
поликарбонатни панели (височина 400 см, 
дебелина 30мм) –  бул. „Пещерско шосе”, 
между ул. „Царевец“  и ул. „Тулча“ 

Външен 
изпълнител 

2010-2013 
 

Общински бюджет 
575,014.02 лв. 
 

Подобряване на акустичната 
среда на Община Пловдив 
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17.9 Противошумова бариера от прозрачни 
поликарбонатни панели (височина 400 см, 
дебелина 30 мм) –  бул. „Санкт 
Петербург”, между ул. „Волтер” и ул. „Лев 
Толстой” 

Външен 
изпълнител 

2010-2013 
 

Общински бюджет 
398,989.32 лв. 
 

Подобряване на акустичната 
среда на Община Пловдив 

17.10 Противошумова бариера от прозрачни 
поликарбонатни панели (височина 400 см, 
дебелина 30 мм) – бул. „Санкт 
Петербург”,  парк ЛАУТА 

Външен 
изпълнител 

2010-2013 
 

Общински бюджет 
704,098.80 лв. 
 

Подобряване на акустичната 
среда на Община Пловдив 

18 Провеждане на информационни кампании 
за обществеността, в това число 
ежегодно организиране на “Седмица на 
мобилността” и “Ден без автомобили”, 
като стремежът е да се включат най-
разнообразни обществени групи 

Община Пловдив Постоянен Общински бюджет, 
Европейски 
програми. 

Изграждане на устойчиви модели 
на гражданско поведение 

19 Подготовка и издаване на материали 
(листовки, брошури) с информация как 
всеки гражданин може да допринесе за 
снижаване на нивата на шум. 

Община Пловдив  Общински бюджет, 
Европейски 
програми. 

Граждански принос за намаляване 
на шумовото замърсяване 

20 Ежегодно обобщаване и анализиране на 
постъпилите жалби от гражданите по 
въпросите на шума в околната среда и 
резултатите от предприетите проверки от 
контролните органи.  

Община Пловдив Постоянен Общински бюджет Провеждане на ефективна 
общинска политика, насочена към 
намаляване на шума в околната 
среда 

21 Публикуване в Интернет страницата на 
Общината на актуална информация за 
състоянието на акустичната среда, 
проблеми, проекти и инициативи в тази 
област. 

Община Пловдив Постоянен Общински бюджет Повишаване на обществената 
информираност; Изпълнение на 
задълженията съгласно Глава III 
„Информиране и участие на 
обществеността” на ЗЗШОС 

22 Публикуване в Интернет страницата на 
Общината на годишните доклади от 
притежаваната от Общината система за 
непрекъснат мониторинг на шума в 5 
избрани локации 

Община Пловдив Постоянен Общински бюджет Основа за Подобряване на 
акустичната среда на Община 
Пловдив  

23 Актуализиране на всеки 5 години на 
Стратегическата Карта за Шум на 

Община Пловдив Постоянен Общински бюджет Основа за Подобряване на 
акустичната среда на Община 
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Агломерация Пловдив (следваща 
актуализация – 2012 г.), както и на 
съответните планове за действие. 

Пловдив  
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3. БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ ЖИВОТНИ 
 

В днешно време популацията на безстопанствените животни (кучета и котки)  се е 

превърнала в сериозен проблем на селищната среда. Основна причина за това е 

човешкия фактор – безотговорното отглеждане на домашни любимци и 

изоставянето на нежеланото потомство на улицата. Съществен принос за 

поддържането на висока популация на улични животни имат и факторите на 

средата – изоставени сгради, помещения,  наличие на индустриални зони, 

неоградени строителни обекти, наличие на нерегламентирани сметища и открити 

съдове за смет, доставящи  хранителен ресурс храна, вода и пр. 

 

В края на месец януари 2008 г. влиза в сила Закона за защита на животните (ДВ, 

бр.13 от 08.02.2008 г.), който вменява на Общинските съвети да приемат програми 

за овладяване популацията на безстопанствените кучета.  

 

С Решение № 188, взето с Протокол № 11 от 12.07.2008 г., Общински съвет – 

Пловдив приема „Програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Община Пловдив 2008 – 2011 г.”.  

 

ЦЕЛ : 

Основната цел на програмата е : чрез прилагане на комплекс от мерки да се 

овладее популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 

Пловдив и да се намали техния брой до количества,  гарантиращи безопасността 

и здравето на хората, комфорта на градската среда и европейския имидж на 

Пловдив. 

 

ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА : 

1. Поетапно редуциране на броя на безстопанствените кучета до окончателното 

им настаняване в приюти по програми за намиране на собственик или за 

доживотно отглеждане. 

2. Завишаване контрола върху отглеждането на домашните кучета. 

3. Намаляване до минимум на рисковете от разпространение на зоонози 

(заболявания, които се предават от животните на хората). 

4. Стимулиране на грежданската активност при решаване на поставените 

проблеми. 
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Презумцията за налагането на тригодишната  времева рамка за изпълнение на 

програмата е разпоредбата по параграф 5 от ПЗР от Закона за защита на 

животните, съгласно който след 31-ви януари 2011 г.  всички безстопанствени 

кучета трябва да са изтеглени от улиците в приюти, и работата по програмите в 

българските общини да доведе до окончателно решаване на обществено 

значимият въпрос за наличие на безстопанствени животни.  

 

Този срок се оказва твърде кратък за постигане целите на закона, респективно  и 

на общинските програми. Законодателят не предприема мерки за нормативното 

удължаване срока за работа по общинските програми, въпреки широко 

тиражираните индикации за това. Осъзнавайки, че въпреки това работата по 

регламентирания и утвърден от Световната Здравна Организация метод 

„кастрирай и върни” не трябва да бъде спиран, много общини регламентират тези 

си бъдещи действия чрез удължаване срока по общинските програми за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета. В тази връзка с Решение 

№ 67, взето с Протокол № 8 от 17.03.2011 г. на Общински съвет – Пловдив е 

удължен  срока на действие на “Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Пловдив – 2008 – 2011 г.” до 

31.12.2014 г. 

 

С Решение № 315, взето с Протокол № 22 от 03.08.2010 г. на Общински съвет – 

Пловдив, бе приета „Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените котки на територията на Община Пловдив 2010-2014 г.” и 

от месец октомври 2010 г. започва реално нейното изпълнение. 

   

ЦЕЛ :  

Основната цел на програмата е : Прилагане на комплекс от мерки, базирани на 

научни методи, утвърдени от Световната здравна организация, чрез които по 

естествен, хуманен път  да се овладее популацията на безстопанствените котки 

на територията на Община Пловдив. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА  

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ – 2011 – 2014 Г. 

№ Действия 
Изпълнител

и 
Срок 

Източници за 
финансиране и 

прогноза за 
необходимите 
ресурси в лв. 

Очакван ефект 

 
1 

 
 РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМАШНИТЕ КУЧЕТА И КОНТРОЛ НАД СОБСТВЕНИЦИТЕ С  ЦЕЛ БЛОКИРАНЕ 
ПРИТОКА ОТ ДОМА КЪМ УЛИЦАТА. 

 

1.1. Изграждане на мрежа от 
обособени места за свободно 
разхождане на домашни 
кучета. 

община 
 

Постоянен 
 

15 000 – 20 000 
лв. за една 
площадка. 
Финансиране от 
общински 
бюджет/европейск
и 
фондове/дарения 

Изпълнение на нормативно 
изискване към кметовете на 
общини да осигурят маркирани и 
обособени обществени места за 
разхождане на домашни кучета.  
Осигуряване на добри условия за 
свободно разхождане на 
домашните кучета, без с това да се 
нарушава спокойствието и 
комфорта на останалите граждани. 

1.2. Разширяване 
функционалността на  
електронен регистър за 
административна регистрация 
на домашни кучета. 

община 2012 г. 
 

1700 лв. Подобряване обслужването на 
граждани – собственици на 
домашни кучета при 
административната регистрация на 
животните. Повишаване 
събираемостта от таксата за 
притежаване на домашно куче.  

1.3. Организиране на сигурна 
система за навременно 
подаване и получаване на 
информация за ветеринарна 

ОДБХ/Съсло
вна 
организация 

постоянен  
 

Изпълнение на нормативно 
изискване към ветеринарните 
лекари за предоставяне на тази 
информация. Събраната 
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регистрация на домашните 
кучета 

информация би дала ясна картина 
за реалния брой домашни кучета, 
отглеждани на територията на 
Община Пловдив. 

1.4. Актуализиране на местната 
нормативна уредба, съгласно 
действащото 
законодателство. 

Общински 
съвет/ 
Община/ОДБ
Х/ НПО 

При 
нормативна 
и 
фактическа 
необходимо
ст 

 Навременно адаптиране на 
местната нормативна уредба към 
промените в националното 
законодателство. 

1.5. Предписания и санкции за  
собственици, незаплатили 
“такса за притежаване на 
куче” и нарушаващи 
общинските наредби за 
притежаване и отглеждане на 
куче. 

Община/райо
нни 
администрац
ии/ ОП 
”Охрана и 
сигнализация
”/Пловдивски 
общински 
инспекторат 

постоянен  Повишаване гражданската 
активност и отговорност при 
спазване на нормативните 
изисквания към собствениците на 
домашни кучета 

1.6. Организиране и провеждане 
на съвместни 
проекти/кампании по 
кастрация, обезпаразитяване, 
маркиране и пр. на домашни 
кучета. 

ОДБХ/Съсл
овна 
организация
/ община 

Ежегодно  Общински 
бюджет/дарения/
по проекти 

Стимулиране собствениците на 
домашни кучета да ограничат 
раждаемостта на своите животни и 
създаване на нежелано потомство. 

1.7. Просветно-информационни 
кампании 

Медии/ветери
нарни 
специалисти/
съсловна 
организация 

постоянен  Популяризиране  действията по 
проблематиката, предприемани от 
страна на местната власт и 
партньорите й по програмата.  
Запознаване на населението с 
полезна информация за 
нормативните изисквания, 
информация за болести пренасяни 
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от животните, начини за 
предотвратяване 
разпространението на зарази и пр. 
 

1.8. Проектно предложение за 
увеличаване събираемостта 
от „такса за притежаване на 
куче” чрез осъществяване на 
безплатна маркировка на 
домашни кучета чрез 
микрочип – икономически 
доказана ефективност. 
 
 

община 2012 г. Общински 
бюджет 
600 лв. 

Повишаване събираемостта от 
такса куче. 
Попълване базата данни в 
електронния  регистър. 
Постигане по-висок процент 
идентификация на животните. 

 
2. 

 
 МАСОВА КАСТРАЦИЯ, ВАКСИНИРАНЕ, ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ, МАРКИРАНЕ, ПАСПОРТИЗАЦИЯ И ВРЪЩАНЕ НА 
ЖИВОТНИТЕ ПО МЕСТАТА НА ЗАЛАВЯНЕТО ИМ ИЛИ НАСТАНЯВАНЕТО ИМ В ПРИЮТИ  

 

2.1. Ремонт, разширение, 
оборудване на ветеринарната 
амбулатория към ОП „ЗВК”. 

Община/ОП 
„ЗВК” 

 

При 
необходим
ост 
 

Общински 
бюджет и 
дарения 
 

Създаване на условия, отговарящи 
на нормативните изисквания към 
обектите, в които се настаняват и 
обработват животни.  
Създаване на благоприятни условия 
за работа на служителите на 
специализираното звено. 

2.2. Създаване на електронен 
регистър за постъпващите и 
обработени в ОП „ЗВК” 
безстопанствени животни. 

Община/ОП 
„ЗВК” 

2011-2012 
г. 
 

9 000 лв. - 
Общински 
бюджет и 
дарения 
 

Коректно и бързо документиране на 

необходимата информация по 

извършените манипулации  с  

животните от техния улов до 

последващите през годините 
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обезпаразитявания и реваксинации. 

Добра оперативност и нагледност; за 

обобщаване на данни; за изготвяне на 

различни по характер и период 

справки. 

В перспектива, регистъра ще 

представлява готова картотека на 

безстопанствените животни, 

настанявани в приют – нормативно 

изискване по реда на чл.126 от 

Наредба №41 от 10.12.2008 г.  

2.3. Закупуване на микрочипове 
за одомашнените и върнати 
кучета.  

 

община 2012 г. 
Постоянен 

Общински 
бюджет и 
дарения 

Повишаване ефективността в 
работата на специализирания екип 
при въвеждане на последващи 
манипулации с животните. 
Възможност за проследяване и 
контрол върху собствениците, по 
отношение неизоставянето на 
одомашнените животни. 

2.4. Актуализиране вътрешния 
правилник за работа на ОП 
„ЗВК”, съгласно 
разпоредбите на ЗЗЖ и 
поднормативните 
документи. 

Община/ 
ОП „ЗВК”/ 
организаци
и за защита 
на 
животните 

При 
необходим
ост 

 Ясни правила за работа на екипа, 
които ще дават възможност за 
контрол върху преките задължения 
на служителите от страна на 
общинското ръководство и 
упражняване на обществен 
мониторинг. 

2.5. Набелязване и проучване на 
места, подходящи за 
изграждане на приюти; 
закупуване на терен. 

община 
 

 
2011 г. 

 

Общински 
бюджет/дарения 
/ по проекти 

Нормативно задължение на кмета 
на общината. 
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2.6. Проектиране, експертни 
оценки, становища – РИОСВ; 
ОДБХ. 

община 2011-2012 
г. 

Общински 
бюджет/дарени
я / по проекти 

Нормативно задължение на кмета на 
общината. 

2.7. Строителство на 
приют/приюти 
 

община 
 

2012 г. 
 

Общински 
бюджет/дарения 
/ по проекти 

 

Нормативно задължение на кмета на 
общината. 
Възможност за изтегляне на животни 
с проявена агресия и заловени на 
места, на които съгласно ЗЗЖ не 
може да бъдат връщани след 
обработка. 
Възможност за стартиране работа по 
програми за намиране на нови 
собственици, съгласно разпоредбите 
на ЗЗЖ. 

2.8. Осигуряване на мобилна/и 
клиника/и за обработка на 
безстопанствени и домашни 
кучета по съвместни проекти с 
неправителствени 
организации 

Община/непр
авителствени 
организации 

2012 г. 
2013 г. 
2014 г. 
 

Общински 
бюджет/дарения/
по проекти 
 

Възможност за обработка на кучета – 
безстопанствени и домашни в 
квартали с преобладаващо ромско 
население, индустриални зони и 
др.под. 

2.9. Организиране и провеждане 
на съвместни 
проекти/кампании по 
кастрация, обезпаразитяване, 
маркиране и пр. на 
безстопанствени кучета. 

ОДБХ/Съсло
вна 
организация/ 
община 

Ежегодно  Общински 
бюджет/дарения/
по проекти 

Масово извършваните мероприятия 
по кастрация на безстопанствени 
кучета, допринася за по-бързото и 
сигурно овладяване на популацията 
на уличните кучета на дадена 
територия, а бързото им връщане по 
местата на залавянето им гарантира 
недопускането на други, 
необработени кучета в ареала. 

2.10. Просветно-информационни 
кампании 

Медии/вете
ринарни 
специалист
и/съсловна 

постоянен  Популяризиране  действията по 
проблематиката, предприемани от 
страна на местната власт и 
партньорите й по програмата.  
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организация Запознаване на населението с 
полезна информация за нормативните 
изисквания, информация за болести 
пренасяни от животните, начини за 
предотвратяване разпространението 
на зарази и пр.  

2.11.  Билдбордове/рекламни пана 
с информация за ОП „ЗВК” - 
Пловдив 

община 2012 – 
2014 г. 

 

 Популяризиране на дейността на ОП 
„ЗВК”. 
Провокиране желанието на 
гражданите да одомашнят бездомно 
куче. 

2.12. Издаване и разпространение 
на информационни брошури, 
листовки и други материали. 

Общински 
съвет/ 
Община/ОД
БХ/ 
неправител
ствени 
организаци
и 

постоянен  Запознаване на заинтересованите с 
биологичните особености и нуждите 
на кучето, с ползите от извършване 
на манипулациите кастрация, 
обезпаразитяване и ваксинация на 
кучето и пр. 

2.13. Провеждане на 
образователни кампании 

Община/ОД
БХ/БВС 
неправител
ствени 
организаци
и 

постоянен  Повишаване интереса на децата към 

животните и грижата за тях. 

Запознаване на подрастващите с 
хуманното отношение към животните. 
 

2.14.  Преброяване на 
безстопанствените кучета на 
територията на Община 
Пловдив 

Община/ 
Организаци
я за защита 
на 
животните 

Ежегодно 
 

Общински 
бюджет/дарени
я 
2 200 лв. - за 
преброяване и 
изготвяне на 
доклад с 
преценка за 

Възможност за точна преценка 
промяната в популацията на 
безстопанствените кучета като 
критерий за успеваемост на мерките 
по програмата. 
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популацията; 
презентиране 
на резултатите. 

2.15. Разработване/набавяне на 
методика за тестване за 
агресивност на постъпващите 
в ОП „ЗВК” кучета. 

Община/Съ
юз на 
ветеринарн
ите 
лекари/кино
лози 
/етолози/ 
Организаци
я за защита 
на 
животните 

2011 г.  Необходимост за точна преценка 
състоянието на животното, особено  
в случаи на инциденти с хора и други 
животни и при одомашняване на 
безстопанствени кучета. 
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Индикатори за оценка успеваемостта по изпълнение на заложените мероприятия и 

постигане целта на „Програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета” 

 Брой обработени кучета; 

 Брой регистрирани домашни кучета; 

 Брой кастрирани домашни кучета; 

 Брой одомашнени кучета; 

 Брой на безстопанствените кучета – контролно преброяване в началото и в 

края на срока за изпълнение на Програмата; 

 Брой на сигналите, жалби и молби, подавани от граждани и фирми за 

наличие на безстопанствени кучета, създаващи безпокойство у хората; 

 Брой/липса на инциденти с хора и животни, пострадали от агресивно 

поведение на безстопанствено или домашно куче. 
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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КОТКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ –2010 – 2014 Г. 

№ Действия Изпълнители Срок 

Източници за 
финансиране 
и прогноза за 
необходимите 
ресурси в лв. 

Очакван ефект 

1 Промяна в работния процес  на  ОП “ЗВК”, съгласно нормативната уредба. 
 

1.1. Осигуряване на редовно обучение на 
персонала по хуманна защита, инструкции 
за работа с животните 

Община/ОП 
“ЗВК” 
 

постоянен Общински 
бюджет 
150 лв. – 
обучение на 1 
служител 

Изпълнение на нормативно 
изискване към персонала, 
работещ с животните. 

1.2. Осигуряване на необходимото  
оборудване – подходящи транспортни 
средства, клетки, медикаменти и 
консумативи. 

Общински 
бюджет/дарени
я  
15 500 лв. – 
медикаменти и 
консумативи; 
 

Създаване на необходимите 
условия за труд на 
персонала и престой  и 
обработка на животните. 

1.3. Създаване и въвеждане на необходимата 
документация – регистър-
хартиен/електронен; транспортни 
документи; графици и пр. 

9 000 лв. – 
електронен 
регистър за 
обработените 
безстопанствени 
животни /единен 
регистър за 
безстопанствени 
кучета и котки/ 

Коректно и бързо 
документиране на 
необходимата информация 
по извършените 
манипулации  с  животните 
от техния улов до 
последващите през годините 
обезпаразитявания и 
реваксинации. Добра 
оперативност и нагледност; 
за обобщаване на данни; за 
изготвяне на различни по 
характер и период справки. 
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В перспектива, регистъра ще 
представлява готова 
картотека на 
безстопанствените животни, 
настанявани в приют – 
нормативно изискване по 
реда на чл.126 от Наредба № 
41 от 10.12.2008 г. 

1.4. Актуализация на вътрешния правилник за 
работа на ОП “ЗВК”. 

 Ясни правила за работа на 
екипа, които ще дават 
възможност за контрол върху 
преките задължения на 
служителите от страна на 
общинското ръководство и 
упражняване на обществен 
мониторинг. 

1.5. Актуализация на местната нормативна 
уредба. 

 Навременно адаптиране на 
местната нормативна уредба 
към промените в 
националното 
законодателство. 

2. Работа по проект “Отряд  зоо-доброволци” 
 

2.1. Поддържане на  “Отряд   зоо-доброволци” 
–  сертификати;  помощни  пособия; 

Община/ 
ОП “ЗВК”/ 
Районни 
администрации 
ОЗЖ. 
 

2011 г. 
2012 г. 
2013 г. 

  2014 г. 

Общински 
бюджет/дарения 
2000 лв. – 
изработка 
кофраж за 
“хранилка” 

Стимулиране гражданите 
към отговорност за 
безстопанствените котки, 
загриженост не само по 
прехраната, но и по 
отношение 
обезпаразитяването, 
кастрацията и ваксинацията 
на животните 
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2.2. Ангажиране на зоо- доброволците при  
улова на   безстопанствени котки –   
изготвяне на система за            
информиране; график;  гранулирана храна 
и пр. 

Общински 
бюджет/дарения 
2800  лв. – за  
гранулирана 
храна 

Ефективно взаимодействие 
между граждани и общински 
служители  

2.3. Стимулиране работата на зоо-
доброволците – награден фонд; грамоти и 
пр. 

Общински 
бюджет/дарения 
1 800 лв. – 
награден фонд за 
зоо-оброволците 

Отчитане гражданския 
принос в процеса на 
обгрижване на 
безстопанствените животни 
по начин, непротиворечащ 
на добрите нрави и 
поддържането на добра 
хигиена на градската среда. 

3. Реализиране на съвместни проекти по обезпаразитяване, кастриране, маркиране/чипиране на безстопанствени и 
домашни котки, със съдействието на ОЗЖ и практикуващи ветеринарни лекари с мобилни и стационарни амбулатории 

и ежегодно преброяване на  безстопанствените животни. 
 

3.1. Кастрация/обезпаразитяване/маркиране  
на безстопанствени котки 

 

Община/ 
ОП 
“ЗВК”/ОДБХ/ 
БВС/ОЗЖ 

2011 г. 
2012 г. 
2013 г. 
2014 г. 

Общински 
бюджет/дарени
я 
3 000 лв. – 
информационн
и кампании. 
 

Постепенно намаляване 
популацията на 
безстопанствените котки. 

3.2. Кастрация/обезпаразитяване/маркиран
е на домашни котки 

 

Предотвратяване 
създаването на нежелано 
потомство и изоставянето на 
животните на улицата. 

3.3. Преброяване и преценка популацията 
на  

безстопанствените животни в Пловдив 

Общински 
бюджет/дарения 
2 200 лв. –  
преброяване 
на 
безстопанствен
ите животни на 
територията на 
Община 
Пловдив – 

Възможност за точна 
преценка промяната в 
популацията на 
безстопанствените котки като 
критерий за успеваемост на 
мерките по програмата. 
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едновременно 
преброяване 
на 
безстопанствен
ите кучета и 
котки 

4. Работа с подрастващите 
 

4.1. Провеждане на учебни занятия и 
беседи в училищата на Пловдив, 
насочени към запознаване на 
подрастващите с               биологичните 
и поведенчески особености при 
животните;               причините, които 
пораждат наличие на безстопанствени     
такива  и пр. 

Общински 
съвет/ 
Отдел 
„Екология”/ 
Дирекция 
“Образование”/ 
Районни 
администрации
/ ОДБХ/ 
ОЗЖ. 
 

2011 г. 
2012 г. 
2013 г. 
      2014 г. 

Общински 
бюджет/дарения 
 
5 350 лв. – 
учебни 
помагала, 
материали и 
стимулиращи 
награди за 
децата. 

Повишаване интереса на 
децата към животните и 
грижата за тях. 
Запознаване на 
подрастващите с хуманното 
отношение към животните. 

4.2. Организиране и провеждане в учебни и 
детски заведения на  територията на 
Пловдив на викторини, фотоизложби, 
зооревюта и пр. по инициативи на 
децата. 

Стимулиране интереса на 
децата и подрастващите към 
животните и необходимостта 
от грижи и внимание към тях. 

4.3.  Подпомагане реализирането на 
проекти и инициативи на  
подрастващите, свързани с 
проблематиката. 

 

Провокиране мисленето и 
инициативността у децата в 
посока защита на животните 
и др. 

5. Изграждане на приют  за настаняване на безстопанствени  котки 
 

5.1. Проектиране Община 
Пловдив  

2011 – 2013 г. Общински 
бюджет/дарени
я/външно 

Нормативно задължение на 
кмета на общината. 
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5.2. Строителство 
 

финансиране 
по оперативни 
програми и пр. 

Нормативно задължение на 
кмета на общината. 
 
Възможност за стартиране 
работа по програми за 
намиране на нови 
собственици, съгласно 
разпоредбите на ЗЗЖ. 

6. Планови ДДД-мероприятия 
 

6.1. Дезинсекция срещу бълхи, кърлежи и 
комари 
 

Община 
Пловдив/ОП 
„Дезинфекционн
а станция” 

ежегодно Общински 
бюджет 

Осигуряване на условия на 
средата, безопасни по 
отношение повишена 
популация на вредни инсекти 
и гризачи. 

6.2. Дератизация – шахти; 

6.3. Предоставяне примамки срещу гризачи 
на гражданите  на Пловдив за 
осъществяване на дератизация в   

  жилищните сгради. 

7. Провеждане на информационно-образователни кампании и инициативи 
 

7.1. Издаване и разпространение на 
брошури, листовки и   други материали 
с полезна информация 

 

Община 
Пловдив 

постоянен Общински 
бюджет/дарения 
 

Повишаване на 
обществената 
информираност. 

7.2. Тематични телевизионни и  
радиопредавания и  публикации в 
пресата. 
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Индикатори за оценка успеваемостта по изпълнение на заложените мероприятия и 

постигане целта на „Програма за овладяване популацията на безстопанствените 

котки 2010 – 2014 г.” 

 Брой обработени безстопанствени котки; 

 Брой кастрирани домашни котки по информация от домоуправители и 

практикуващи ветеринарни лекари; 

 Брой ангажирани и работещи “зоо-доброволци”; 

 Брой безстопанствени котки, обгрижвани от “зоо-доброволци”; 

 Брой одомашнени безстопанствени котки; 

 Брой безстопанствени котки. 
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ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ  
 

1. Програма за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив, 

приета с Решение № 425 взето с Протокол № 18 от 04.10.2007г. на Общински 

съвет – Пловдив; 

2. Окончателен доклад при завършване на Генералния план за водоснабдяване 

и канализация на гр. Пловдив съставен от Консорциум SCE/PM/WMI Възложител: 

Община Пловдив; 

3. Програма за усъвършенстване на финансовата и оперативната дейност и 

План за фирмено развитие съставена от Ян Бомсма, Явор Димитров. 

Възложител: „ВиК“ ЕООД Пловдив; 

4. Прединвестиционно проучване на гр.Пловдив, изпълнител  Kocks Consult 

GmbH в консорциум с Dr. Pecher AG, Dahlem Consulting Engineers GmbH & Co. KG, 

Plejades GmbH, Pecher + Vassilev Water Consulting Holding GmbH & Co KEG. 

Възложител: Община Пловдив; 

5. Идеен проект ПСОВ ПЛОВДИВ, изпълнител  Kocks Consult GmbH в 

консорциум с Dr. Pecher AG, Dahlem Consulting Engineers GmbH & Co. KG, Plejades 

GmbH, Pecher + Vassilev Water Consulting Holding GmbH & Co KEG. Възложител: 

Община Пловдив; 

6. Програма за управление на утайките, изпълнител  Kocks Consult GmbH в 

консорциум с Dr. Pecher AG, Dahlem Consulting Engineers GmbH & Co. KG, Plejades 

GmbH, Pecher + Vassilev Water Consulting Holding GmbH & Co KEG. Възложител: 

Община Пловдив; 

7. Планът за управление на речните басейни (ПУРБ) изготвен с помощта на 

проект “Разработване на планове за управление на речните басейни”, 

приоритетна ос 1 на ОПОС 2007-2013 година, финансирана от Европейския съюз 

чрез Кохезионния фонд и национално съфинансиране.  Възложител: Басейнова 

дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район за басейново 

управление; 

8. Екологична оценка №5-2/2009г. на План за управление на речните басейни в 

Източно беломорски район съгласувана от МОСВ; 

9. Закон за водите изм. ДВ. бр.28 от 5 Април 2011г.; 

10.  „Актуализация на Програма за управление на отпадъците на територията на 

Община Пловдив 2011 – 2016 г.”, приета с Решение № 146, взето с Протокол № 

12 от 12.05.2011 г. на Общински съвет – Пловдив; 
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11. План за управление на защитена територия „Хълм Бунарджик”, „Хълм на 

Освободителите” и „Данов хълм”, утвърдени от Министъра на МОСВ със Заповед 

№ РД-541/26.05.2004 г. /ДВ, бр.57/2004 г./; 

12. Закон за защитени територии – изм. ДВ бр.19 от 08 март 2011г.; 

13. Раздел „Лечебни растения”- неразделна част от Програма за опазване на 

околната среда на гр.Пловдив, съгласно Решение № 187, взето с Протокол № 11 

от 12.06.2008 г. на Общински съвет – Пловдив; 

14. Планово задание за изготвяне на „Програма за развитие, опазване и 

поддържане на зелената система на гр. Пловдив”; 

15. Закон за почвите /ДВ, бр.89 от 06.11.2007 г./; 

16. Закон за защита от шума в околната среда /ДВ. бр. 74 от 13.09.2005 г./; 

17. „Стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив”, приета с Решение № 

311, взето с Протокол № 15 от 03.08.2009 г. на Общински съвет – Пловдив; 

18. План за действие към Стратегическата карта за шум за агломерация Пловдив, 

приет с Решение № 368, взето с Протокол № 26 от 23.09.2010 г. на Общински 

съвет – Пловдив; 

19. Закон за защита на животните (ДВ, бр.13 от 08.02.2008 г.); 

20.  „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Пловдив 2008 – 2011 г.”, приета с Решение № 188, взето 

с Протокол № 11 от 12.07.2008 г., Общински съвет – Пловдив; 

21. Решение № 67, взето с Протокол № 8 от 17.03.2011 г. на Общински съвет – 

Пловдив за  удължаване  срока на действие на “Програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Пловдив – 

2008 – 2011 г.” до 31.12.2014 г.; 

22.  „Програма за овладяване популацията на безстопанствените котки на 

територията на Община Пловдив 2010-2014 г.”, приета с  Решение № 315, взето с 

Протокол № 22 от 03.08.2010 г. на Общински съвет – Пловдив
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Приложение № 1  Краткосрочен План за действие – 2006-2008 г. 

№ Дейност, задачи 
Отговорен за 
изпълнението 

Начален и 
краен срок 

Източници за 
финансиране и 

прогноза за 
необходимите 
ресурси, лв. 

Очакван ефект 

1. ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ 

1.1. Изграждане на Южния обходен 
колектор. 

Община Пловдив, 
“ВиК” ЕООД 

2006-2018 Община Пловдив, 
МОСВ, Държавен 
Бюджет, ПУДООС, 
НФООС 
35 165 000 лв. 

Подобряване отвеждането на 
отпадъчните води до ПСОВ. 

1.2. Изготвяне на програма за 
поетапно подменяне на стари и 
амортизирани канализационни 
тръби и съоръжения. 

“ВиК” ЕООД Постоянен “ВиК” ЕООД, 
Кредитиране 

Предотвратяването на 
течовете от канализационната 
мрежа и подобряване на 
водоотвеждането. 

1.3. Изграждане на канализационна 
мрежа в кварталите “Остромила” 
и “Беломорски”. 

Община Пловдив, 
“ВиК” ЕООД и МРРБ 

2006-2011 Община Пловдив, 
“ВиК” ЕООД,  
Държавен Бюджет, 
ПУДООС 

Постигане на пълна 
канализираност на Общината 
и предотвратяване 
замърсяването на подземните 
води. 

1.4. Локално пречистване на 
производствените отпадъчни 
води, зауствани в градската 
канализация и упражняване на 
контрол. 

Производствени 
предприятия, 
“ВиК” ЕООД, 
РИОСВ-контрол, 
Община Пловдив-
контрол 

Постоянен Производствени 
предприятия 
За мониторинг – 
15 000 лв. 

Контролиране качествата на 
заустваните производствени 
води в градската канализация 
и движението на формираните 
утайки. 

1.5. Определяне на площадки за 
депониране на обезводнените 
утайкии изготвяне на проекти, 
отговарящи на съвременните 
изисквания. 

Областна 
администрация, 
Община Пловдив, 
“ВиК” ЕООД 

2006-2007 МОСВ, Община 
Пловдив, 
“ВиК” ЕООД, 
Държавен Бюджет 
ПУДООС 

Решаване на въпроса с 
депонирането на утайките от 
ПСОВ за дълги години. 

1.6. Въвеждане в експлоатация на 
Северния обходен колектор. 

Община Пловдив, 
“ВиК” ЕООД 

2007 Община Пловдив, 
Държавен Бюджет, 
НФООС (SEKO-

Предотвратяване 
замърсяването на речните 
води от непречистените 
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№ Дейност, задачи 
Отговорен за 
изпълнението 

Начален и 
краен срок 

Източници за 
финансиране и 

прогноза за 
необходимите 
ресурси, лв. 

Очакван ефект 

Швейцария), 
ПУДООС 
12 000 000 лв. 

отпадъчни води 

1.7. Актуализация и разширение на 
съоръженията от утайковото 
стопанство на ПСОВ 

“ВиК” ЕООД, 
Община Пловдив 

2007-2010 МОСВ, Община 
Пловдив, 
“ВиК” ЕООД, 
Държавен Бюджет, 
ПУДООС 

Подобряване качествата на 
формираните утайки от ПСОВ 

1.8. Определяне на площадки за 
депониране на обезводнените 
утайкии изготвяне на проекти, 
отговарящи на съвременните 
изисквания 

Областна 
администрация, Община 
Пловдив, 
“ВиК” ЕООД 

2006-2007 МОСВ, 
Община Пловдив, 
“ВиК” ЕООД, 
Държавен Бюджет 
ПУДООС 

Решаване на въпроса с 
депонирането на утайките от 
ПСОВ за дълги години 

1.9 Проект за ликвидация, 
рекултивация и мониторинг на 
депото за утайки от ПСОВ в 
землището на с. Катуница. 

Областна 
администрация, 
“ВиК” ЕООД, 
Община Пловдив 
 – контрол 

2007-2008 МОСВ, 
“ВиК” ЕООД, 
Държавен Бюджет 
280 000 лв. за 2006-
2007 

Установяване 
екологосъобразността от 
депонирането на утайките от 
ПСОВ и намиране на решение 
за безвредното им съхранение 

2. ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ОБЩИНАТА И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВАТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА 

2.1. Съставяне на график за подмяна на 
старите тръби от водопроводната 
мрежа. 

“ВиК” ЕООД Постоянен “ВиК” ЕООД, 
кредитиране 

Намаляване на загубите на вода 
по водопроводната мрежа и 
увеличаване ефективността £. 

2.2. Водоснабдяване на гр. Пловдив от 
каскада “Въча”-актуализация на 
проекта, в т.ч и този за 
водопроводната система на града 

Областна управа, 
Община Пловдив, 
“ВиК” ЕООД, 
МРРБ, 
МОСВ 

2006-2014 Държавен бюджет, 
МРРБ, ФАР- ИПСА, 
външни кредитори, 
банки, 
Община Пловдив, 
МОСВ, “ВиК” ЕООД 
130 400 000 лв. 

Подобряване водоснабдяването 
на населението и на 
промишлените предприятия и на 
сигурността на водопроводната 
мрежа 
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№ Дейност, задачи 
Отговорен за 
изпълнението 

Начален и 
краен срок 

Източници за 
финансиране и 

прогноза за 
необходимите 
ресурси, лв. 

Очакван ефект 

2.3. Плануване на мероприятия с цел 
подобряване качествата на 
подземните води, използвани за 
водоснабдяване на града и за 
напояване 

Община Пловдив, 
“ВиК” ЕООД, МРРБ, 
“Напоителни системи” 

2007-2014 Община Пловдив, 
МОСВ,  
“ВиК” ЕООД, 
кредитиране 
 

Подобряване на качествените 
показатели на използваната вода 
за питейни нужди и напояване 

3. ПОЧИСТВАНЕ КОРИТОТО НА РЕКА МАРИЦА ОТ НАНОСИ И РАСТИТЕЛНОСТ 

3.1. Почистване коритото на р.Марица 
от наносни материали в обхвата на 
територията на Общината. 

Община Пловдив постоянен Държавен бюджет, 
Община Пловдив, 
ПУДООС, ПИП-ЕАД-
София 

Подобряване естетическото 
състояние на реката, увелича-
ване пропускната способност и 
хидротехническото състояние на 
реката. 

3.2. Корекция и възстановяване на 
подпорните стени на левия бряг на 
р. Марица от ж.п. моста до бента на 
гр. Пловдив – проектът предстои да 
се актуализира. 

Община Пловдив 2006-2010 Държавен бюджет, 
Община Пловдив, 
ПУДООС, Европейски 
фондове 
7 500 000 лв. 

Укрепване на бреговата ивица. 

3.3. Актуализация и реализация на 
проект за изграждане на “Северен 
облекчителен колектор”. 

Община Пловдив 2006 – 
актуализация, 
2009 – 
реализация 

Държавен бюджет, 
Община Пловдив, 
ПУДООС, Европейски 
фондове 
4 150 000 лв. 

Поддържане на постоянно ниво 
на подземните води и извеждане 
на водите от оризищата с цел 
намаляване на хидравличното 
натоварване на ПСОВ. 

4. ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСА С ТРЕТИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ 

4.1. Мониторингова дейност на депото за 
неопасни отпадъци в с. Цалапица. 

“Водострой-Пловдив” АД постоянен Община Пловдив 
5 000 лв. 

Контрол на емисионното и 
имисионното състояние на 
компонентите на околната среда 
в района на депото. 

4.2. Въвеждане на система за разделно 
събиране на отпадъците и 
оползотворяване на част от тях – 

Община Пловдив 2006-2007 ПУДООС, 
1 540 620 лв. 

Пилотно изпитване за 
намаляване количеството на 
извозваните отпадъци и 
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№ Дейност, задачи 
Отговорен за 
изпълнението 

Начален и 
краен срок 

Източници за 
финансиране и 

прогноза за 
необходимите 
ресурси, лв. 

Очакван ефект 

Пилотен проект за район Тракия оползотвояване на част от тях 
и увеличаване капацитетните 
възможности на депото. 

4.3. Картотекиране на всички 
източници,  генериращи отпадъци 
на територията на Община 
Пловдив. Контрол върху 
екологосъобразното третиране на 
генерираните отпадъци, като 
особено внимание се обърне на 
тези, формирани от локалните 
пречиствателни съоръжения. 

Община Пловдив-
“ООС”, 
“ВиК” ЕООД,  
РИОСВ 

2006 
и 
постоянен 

МОСВ,  
“ВиК” ЕООД 
280 000 лв. 

Обхващане на всички източни-
ци на отпадъци и упражняване 
на ефективен контрол за 
тяхното движение и третиране. 
Подобряване работата на 
ПСОВ и качествата на утайките 
от пречиствателната станция. 

4.4. Изграждане на регионален 
инсинератор за болничните 
отпадъци и третирането на 
получената сгурия и пепел. 

Община Пловдив 2006-2007 SECO-Швейцария, 
Община Пловдив, 
Държавен бюджет, 
ПУДООС 
11 300 000 лв. 

Решаване на въпроса с трети-
рането на болничните 
отпадъци и намаляване на 
здравния риск за населението 
на Общината. 

4.5. Изграждане на “Завод за 
преработка на ТБО” 

Община Пловдив 2006-2008 Община Пловдив, 
Държавен бюджет, 
ПУДООС, Европейски 
фондове, ПИП-ЕАД-
София 
25 000 000 лв. 

Трайно решаванена проблема 
с ТБО 

4.6. Въвеждане на система от 
мероприятия за разчистване 
територията на Община Пловдив 
от излезли от употреба МПС и 
автомобилни гуми. 

Община Пловдив-ООС постоянен  Повишаване комфорта на 
градската среда 

4.7. Разработване и реализация на 
Проект за саниране на замърсени 
терени и обособяването им в 

Община Пловдив 2006 – за 
разработва-
не на проект 

Община Пловдив-
ООС – 12 000 лв. за 
изготвяне на проект, 

Възстановяване на ланшафта 
и подобряване 
екологическото и естетическо 
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№ Дейност, задачи 
Отговорен за 
изпълнението 

Начален и 
краен срок 

Източници за 
финансиране и 

прогноза за 
необходимите 
ресурси, лв. 

Очакван ефект 

места за свободно разхождане и 
дресировка на домашни кучета 

ПУДООС, 
Европейски фондове 
- 
за реализация 

състояние на замърсените 
терени. Увеличаване площите 
за свободна разходка на 
домашни любимци 

4.8. Реализация на рекултивационните 
дейности-горен екран, техническа 
и  биологична рекултивация на 
запълнените клетки № 1, 2, 3, 4, 5, 
6 - 1 етап, в депо за ТБО – 
с. Цалапица. 

Община Пловдив, 
”Тракия”РМ 

2006 Община Пловдив, 
ПИП-ЕАД – София, 
6 300 000 лв. 

Възстановяванена ланшафта 
и подобряване на 
екологичното състояние на 
региона. 

4.9. Обособяване на терен за 
загробване на отпадъци от 
животински произход в имот с 
кадастрален № 147 в землище 
Пловдив-Запад. 

Община Пловдив 2006 Община Пловдив, 
браншови предприятия 

Решаване на проблема с 
животинските отпадъци. 

4.10. Разработване на проект за 
разделно събиране на отпадъците 
на територията на цялата община 

Община Пловдив, 
фирми концесионери за 
почистването 

2007-2010 Община Пловдив, 
ПУДООС, 
Европейски фондове 
10 000 000 лв. 

Намаляване количеството на 
извозваните отпадъци и 
оползотвояване на част от 
тях. Увеличаване 
капацитетните възможности 
на депото 

4.11. Въвеждане на система за 
събиране и оползотворяване на 
растителни отпадъци. 

Община Пловдив, 
ОП “Градини и пакрове”, 
фирми концесионери за 
почистването 

2007-2010 Община Пловдив – за 
проект, 
10 000 лв. 
ПУДООС, 
Европейски фондове 
1 200 000 лв. 

Оползотворяване на 
растителните отпадъци. 

5. УПРАВЛЕНСКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1. Разширяване и задълбочаване 
контактите със съседните Общини 

Община Пловдив, 
РИОСВ, 

постоянен Община Пловдив и 
съседни общини 

Подобряване и непрекъснат 
контрол на екологичното 
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№ Дейност, задачи 
Отговорен за 
изпълнението 

Начален и 
краен срок 

Източници за 
финансиране и 

прогноза за 
необходимите 
ресурси, лв. 

Очакван ефект 

– Родопи, Асеновград, Марица и 
др. 

РИОКОЗ състояние на околната 
среда в районите около 
Община Пловдив при 
използване на научния 
потенциал. 

5.2. Разработване и реализация на 
комплексна санитарна програма 
за защита на населението от 
вредни инсекти, гризачи и 
ектопаразити. 

Община Пловдив 2006-2007 
постоянен 

Община Пловдив, 
Браншови организации, 
Европейски фондове, 
50 000 лв. 

Изготвяне на 
предотвратяване на 
здравния риск за 
населението от Общината и 
съседните общини. 

5.3. Изграждане и функциониране на 
алтернативен комплекс за 
домашни любимци  

Община Пловдив – 
контрол, 
РВМС-контрол 

2007-2008 Концесионери Разширяване 
възможностите за 
обслужване на домашни 
любимци. 

5.4. Разработване и реализация на 
“Проект за саниране на околната 
среда във връзка с контрола на 
ехинококозата по хората и 
животните”.  

Община Пловдив 2006-2008 
постоянен 

Община Пловдив - 
проект, 
МЗГ, МЗ, 
Областна управа 
75 000 лв. 

Ликвидиране на здравния 
риск за населението. 

5.5. Контрол по отношение 
безопасността на хранителни 
продукти в Община Пловдив. 

РИОКОЗ – Пловдив постоянен РИОКОЗ - Пловдив Контролиране на 
предлаганите хранителни 
продукти и намаляване на 
здравния риск за 
населението 

5.6. Хармонизиране на местната 
нормативна уредба с 
европейските изисквания. 

Община Пловдив 2006 - 
постоянен 

Община Пловдив Усъвършенстване на 
местната нормативна 
уредба. 

5.7. Повишаване на екологичната 
култура на населението на град 
Пловдив – публикации в местната 
преса, интернет страница, 

Община Пловдив постоянен Община Пловдив Повишаване ангажираноста 
на обществеността по 
проблемите на околната 
среда. 
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№ Дейност, задачи 
Отговорен за 
изпълнението 

Начален и 
краен срок 

Източници за 
финансиране и 

прогноза за 
необходимите 
ресурси, лв. 

Очакван ефект 

презентиране на екологични 
дейности, мероприятия в 
електронните медии. 

5.8. Ремонт на мост на р. Марица – 
бул. “Руски” – ул. “Победа” 

Община Пловдив 2006 ПИП-ЕАД-София 
2 400 000 лв. 

Въстановяване на 
инфраструктурата 

5.9. Проект за управление на 
публичната техническа 
инфраструктура на г.Пловдив 

Община Пловдив 2006 Община Голдън – 
Колорадо 
Безвъзмездна помощ 

Усъвършенстване на 
техническата инфраструктура 

5.10. Благоустрояване на публичните 
пространства на ул. “Княз 
Александър I” 

Община Пловдив 2006 – краен 
срок 2007 г. 

Община Пловдив 
Втори етап – 
средствата 
предвидени за 2006 и 
2007 г. са 1 250 000 
лв. 

Подобряване на градската 
среда 

5.11. Основен ремонт на бул. “България”, 
включващ цялата подземна 
инфраструктура 

Община Пловдив 2006 Община Пловдив - 
проект, Държавен 
бюджет, МРРБ, 
Европейски фондове 
18 000 000 лв. 

Подобряване на градската 
среда 

5.12. Актуализация на Проект за 
изграждане на последния елемент 
от  околовръстния пръстен на 
Пловдив-Източен обход с развръзки 
– изграждане на последния елемент 
(7 km) от околовръстния пръстен на 
гр. Пловдив. 

ИА-пътища 
Областно пътно 
управление-Пловдив 
Община Пловдив 

2006 – за 
актуализация 
на проекта 

Държавен бюджет, 
Европейски фондове 
8 500 000 евро. 

Намаляване на шумовите и 
аерозолни замърсявания от 
транпорта в градската среда 

5.13.  Изпълнение на проекта за “Основен 
ремонт на Асеновградски надлез”-
западно платно. 

Община Пловдив  Държавен бюджет, 
Европейски фондове 
5 200 000 лв. 
 

Подобряване и облекчаване на 
транспортните потоци през и 
към града. 
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№ Дейност, задачи 
Отговорен за 
изпълнението 

Начален и 
краен срок 

Източници за 
финансиране и 

прогноза за 
необходимите 
ресурси, лв. 

Очакван ефект 

5.14. Разширяване на бул. “Източен”. Община Пловдив  Държавен бюджет, 
Европейски фондове 
3 500 000 лв. 

Подобряване и облекчаване на 
транспортните потоци през 
града. 

5.15. Разширяване на бул. “Победа”. Община Пловдив  Държавен бюджет, 
Европейски фондове 
3 500 000 лв. 

Подобряване и облекчаване 
на транспортните потоци през 
града. 

5.16. Реализация на проект за 
реконструкция на “Гробищен парк” 
- “Рогошко шосе”. 

Община Пловдив 2006-2009 Държавен бюджет, 
Европейски фондове 
2 400 000 лв. 

Подобряване на градската 
среда. 

5.17.  Реконструкция на “Археологически 
музей” 

Община Пловдив 2006-2007 Община Пловдив 
2 100 000 лв. 

Подобряване на градската 
среда. 

5.18. Разработване на стратегия за 
намаляване на пустеещите земи. 

Община Пловдив 2007-2008 Община Пловдив, 
Държавен бюджет, 
Европейски фондове 

Намаляване на площите на 
пустеещите земи и създаване 
на екологично земеделие и 
чисти земеделски продукти 

5.19. Разработване на цялостна 
програма за движението и 
достъпът до обществени места на 
инвалидите на територията на 
Община Пловдив 

Община Пловдив 2007 Община Пловдив, 
Европейски фондове 

Подобряване условията на 
живот и обслужване на 
инвалидите на територията на 
Общината 

6. ЗЕМИ, ПОЧВИ И НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ 

6.1. Създаване на регистър на 
увредени земи и почви. 

Община 
Пловдив,РИОСВ, Обл. 
дирекция “Земеделие и 
гори”; Общ. служба 
“Земеделие и гори” 

2008-2009   

6.2. Детайлно проучване състоянието 
на почвените ресурси в Общината 
– замърсявания; ерозия, 
заблатяване, засолени и вкислени 

Община 
Пловдив,РИОСВ, Обл. 
дирекция “Земеделие и 
гори”; Общ. служба 

2007-2008 Външни източници 
70 000 лв. 

Създаване на условия за 
увеличаване на почвеното 
плодородие 
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№ Дейност, задачи 
Отговорен за 
изпълнението 

Начален и 
краен срок 

Източници за 
финансиране и 

прогноза за 
необходимите 
ресурси, лв. 

Очакван ефект 

земи. “Земеделие и гори” 

7. ШУМОВО НАТОВАРВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА 

7.1. Изготвяне на шумова карта на град 
Пловдив в съответствие с 
Директива 2002/49/ЕС 

Община Пловдив, 
РИОСВ 

2007 Община Пловдив, 
МОСВ, 
Европейски фондове 

Създаване на актуална картина 
за акустичната среда на гр. 
Пловдив в съответствие с 
Директива 2002/49/ЕС 

8. ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ И ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

8.1. Осъвременяване на техническата 
база и технологиите за 
поддържане на зелената система 
и защитените територии. 

Община Пловдив постоянен Община Пловдив, 
МОСВ, 
Европейски фондове 

Подобряване състоянието и 
ефективността от 
поддържането на зелените 
системи и защитените 
територии. 

8.2. Ново зелено строителство в 
неусвоени терени и около 
натоварените пътни артерии. 

Община Пловдив постоянен Община Пловдив, 
МОСВ, Европейски 
фондове 

Подобряване на микроклимата, 
състоянието на зелените 
системи, създаване на нови 
рекреационни зони, 
намаляване на шумовото 
натоварване. 

8.3. Разширяване на растително 
защитните мероприятия в 
зелените системи и защитени 
обекти 

Община Пловдив постоянен Община Пловдив, 
МОСВ, МЗГ, 
Европейски фондове 

Опазване на 
биоразнообразието и 
подобряване на естетическото 
и общо функционално 
състояние на растителността. 

8.4. Разработване на мероприятия за 
предотвратяване на вредното 
влияние на емисии върху 
архитектурните, историческите и 
археологическите паметници. 

Община Пловдив постоянен Община Пловдив, 
МОСВ, МРРБ, МК, 
Европейски фондове 

Съхраняване на паметниците 
на културата. 

8.5. Възстановяване на екосистемите, Община Пловдив-ООС  ПУДООС Съхранение на редки и 
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№ Дейност, задачи 
Отговорен за 
изпълнението 

Начален и 
краен срок 

Източници за 
финансиране и 

прогноза за 
необходимите 
ресурси, лв. 

Очакван ефект 

екомаркировката и екопътеките в 
защитени територии: “Хълм 
Бунарджик”, “Младежки Хълм” и 
“Данов хълм”. 

защитени биологични видове 

8.6. Разработване и реализация на 
проекти за възстановяване и 
облагородяване на междублокови 
пространства и други терени. 

Община Пловдив постоянен ПУДООС, 
Красива България 

Подобряване на условията в 
зелените площи на града и 
защитените територии. 
Опазване и възстановяване на 
биоразнообразието. 

8.7. Изработване на ПУП за 
защитените територии и бреговете 
на р. Марица 

Община Пловдив 2006-2007 Община Пловдив 
20 000 лв. 

 

8.8. Разработване на проект за 
реинтродуциране на изчезнали 
редки видове в защитените 
територии, и поречието на 
р.Марица чрез възстановяване на 
условията за тяхното развитие. 

Община Пловдив, 
РИОСВ 

2006-2010 Община Пловдив - 
проект, 
МОСВ, 
Европейски фондове 

Опазване на биоразнообразието 

8.9. Разработване и реализация на 
проекти за реконструкция на 
детски площадки и спортни 
съоръжения в зелените площи. 
 
 
 
 

Община Пловдив постоянен ПУДООС, 
Красива България 

Увеличаване на зелените 
площи 

8.10. Реализация на проект за 
почистване и залесяване на 
горичката в кв. “Коматево” - район 
“Южен”. Изграждане на лесопарк 
“Коматево” с алейна мрежа. 

Община Пловдив - ООС 2006-2007 ПУДООС, 
Красива България 

Увеличаване на зелените 
площи на града и подобряване 
на микроклиматичните условия. 
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№ Дейност, задачи 
Отговорен за 
изпълнението 

Начален и 
краен срок 

Източници за 
финансиране и 

прогноза за 
необходимите 
ресурси, лв. 

Очакван ефект 

8.11. Разработване на Проект за 
обособяване на сини зони в най-
натоварените с транспорт райони. 
Поетапна реализация на Проекта. 

Община Пловдив, 
РПУ-Пловдив, 
РИОСВ 

2006-2010 Община Пловдив, 
МРРБ, МОСВ, 
Европейски фондове 

Намаляване на замърсяванията 
на атмосферния възду, 
шумовото натоварване и 
защита на прилежащата 
растителност. 

8.12. Разработване и реализация на 
проект за инвентаризация и 
мониторинг на защитените и редки 
видове в парк “Отдих и култура” 

Община Пловдив-ООС 2007-2010 Община Пловдив – за 
разработване на 
проект, 
МОСВ,  
Европейски фондове 
200 000 лв. 

Опазване на коренната 
растителност и на редки и 
защитени видове 
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Приложение № 2 Средносрочен План за действие – 2009-2010 г. 

 

№ Дейност, задачи 
Отговорен за 
изпълнението 

Начален и 
краен срок 

Източници за 
финансиране и 

прогноза за 
необходимите ресурси, 

лв. 

Очакван ефект 

1. ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ 

1.1. Изграждане на Южния обходен 
колектор. 

Община Пловдив, 
“ВиК” ЕООД 

2006-2018 Община Пловдив, 
МОСВ, Държавен Бюджет, 
ПУДООС, НФООС 
35 165 000 лв. 

Подобряване отвеждането на 
отпадъчните води до ПСОВ 

1.2. Изграждане на канализационна 
мрежа в кварталите “Остромила” и 
“Беломорски”. 

Община Пловдив, 
“ВиК” ЕООД и МРРБ 

2006-2011 Община Пловдив, 
“ВиК” ЕООД,  
Държавен Бюджет, 
ПУДООС 

Постигане на пълна 
канализираност на Общината и 
предотвратяване 
замърсяването на подземните 
води 

1.3. Изготвяне на програма за поетапно 
подменяне на стари и амортизирани 
канализационни тръби и 
съоръжения. 

“ВиК” ЕООД Постоянен “ВиК” ЕООД, 
Кредитиране 

Предотвратяването на 
течовете от канализационната 
мрежа и подобряване на 
водоотвеждането 

1.4. Локално пречистване на 
производствените отпадъчни води, 
зауствани в градската канализация и 
упражняване на контрол. 

Производствени 
предприятия, 
“ВиК” ЕООД, 
РИОСВ-контрол, 
Община Пловдив-контрол 

Постоянен Производствени 
предприятия 
За мониторинг – 
15 000 лв. 

Контролиране качествата на 
заустваните производствени 
води в градската канализация и 
движението на формираните 
утайки 

1.5. Актуализиране на проекта за 
разширение, реконструкция и 
модернизация на съоръженията по 
пътя на водите на ПСОВ. 

“ВиК” ЕООД, 
Община Пловдив 

2007-2015 МОСВ, Община Пловдив, 
“ВиК” ЕООД, 
Държавен Бюджет 
ПУДООС 

Подобряване работата на 
ПСОВ и качествата на 
пречистените отпадъчни води 

1.6. Актуализация и разширение на 
съоръженията от утайковото 
стопанство на ПСОВ 

“ВиК” ЕООД, 
Община Пловдив 

2007-2010 МОСВ, Община Пловдив, 
“ВиК” ЕООД, 
Държавен Бюджет, 
ПУДООС 

Подобряване качествата на 
формираните утайки от ПСОВ 
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№ Дейност, задачи 
Отговорен за 
изпълнението 

Начален и 
краен срок 

Източници за 
финансиране и 

прогноза за 
необходимите ресурси, 

лв. 

Очакван ефект 

230 000 лв. 

2. ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ОБЩИНАТА И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВАТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА 

2.1. Съставяне на график за подмяна на 
старите тръби от водопроводната 
мрежа на Общината. 

“ВиК” ЕООД постоянен “ВиК” ЕООД, 
кредитиране 

Намаляване на загубите на 
вода по водопроводната мрежа 
и увеличаване ефективността £ 

2.2. Водоснабдяване на гр. Пловдив от 
каскада “Въча” – актуализация на 
проекта, в т.ч и този за 
водопроводната система на града. 

Областна управа, 
Община Пловдив, 
“ВиК” ЕООД, 
МРРБ, 
МОСВ 

2006-2014 Държавен бюджет, 
МРРБ, ФАР- ИПСА, 
външни кредитори, банки, 
Община Пловдив, 
МОСВ, “ВиК” ЕООД 
130 400 000 лв. 

Подобряване 
водоснабдяването на 
населението и на 
промишлените предприятия и 
на сигурността на 
водопроводната мрежа 

2.3. Плануване на мероприятия с цел по-
добряване качествата на подземните 
води, използвани за водоснабдяване 
на града и за напояване. 

Община Пловдив, 
“ВиК” ЕООД, МРРБ, 
“Напоителни системи” 

2007-2014 Община Пловдив, 
МОСВ,  
“ВиК” ЕООД, 
кредитиране 

Подобряване на качествените 
показатели на използваната 
вода за питейни нужди и 
напояване 

3. ПОЧИСТВАНЕ КОРИТОТО НА РЕКА МАРИЦА ОТ НАНОСИ И РАСТИТЕЛНОСТ 

3.1. Почистване коритото на р. Марица от 
наносни материали в обхвата на 
територията на Общината. 

Община Пловдив постоянен Държавен бюджет, 
Община Пловдив, 
ПУДООС, 
ПИП-ЕАД-София 
по 1 650 000 лв. 
за всяка година 

Подобряване естетическото 
състояние на реката, 
увеличаване пропускната 
способност и 
хидротехническото състояние 
на реката 

3.2. Корекция и възстановяване на 
подпорните стени на левия бряг на 
р. Марица от ж.п. моста до бента на 
гр. Пловдив – проектът предстои да 
се актуализира. 
 

Община Пловдив 2006-2010 Държавен бюджет, 
Община Пловдив, 
ПУДООС, 
Европейски фондове 
7 500 000 лв. 

Укрепване на бреговата ивица 
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№ Дейност, задачи 
Отговорен за 
изпълнението 

Начален и 
краен срок 

Източници за 
финансиране и 

прогноза за 
необходимите ресурси, 

лв. 

Очакван ефект 

 
 

3.3. Актуализация и реализация на 
проект за изграждане на “Северен 
облекчителен колектор”. 

Община Пловдив 2006 – 
актуали-
зация, 
2009 – 
реализация 

Държавен бюджет, Община 
Пловдив, ПУДООС, 
Европейски фондове 
4 150 000 лв. 

Поддържане на постоянно ниво 
на подземните води и 
извеждане на водите от 
оризищата с цел намаляване 
на хидравличното натоварване 
на ПСОВ 

4. ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСА С ТРЕТИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ 

4.1. Mониторинг на депото за неопасни 
отпадъци в с. Цалапица 

“Водострой-Пловдив” АД постоянен Община Пловдив 
5 000 лв. 

Контрол на емисионното и 
имисионното състояние на 
компонентите на околната 
среда в района на депото 

4.2. Разработване на проект за разделно 
събиране на отпадъците на 
територията на цялата община 

Община Пловдив, 
фирми концесионери за 
почистването 

2007-2010 Община Пловдив, 
ПУДООС, 
Европейски фондове 
10 000 000 лв. 

Намаляване количеството на 
извозваните отпадъци и 
оползотвояване на част от тях. 
Увеличаване капацитетните 
възможности на депото 

4.3. Въвеждане на система за събиране и 
оползотворяване на растителни 
отпадъци. 

Община Пловдив, 
ОП “Градини и пакрове”, 
фирми концесионери за 
почистването 

2007-2010 Община Пловдив – за 
проект, 
10 000 лв. 
ПУДООС, 
Европейски фондове 
1 200 000 лв. 

Оползотворяване на 
растителните отпадъци. 

4.4. Картотекиране на всички източници,  
генериращи отпадъци на 
територията на Община Пловдив. 
Контрол върху екологосъобразното 

Община Пловдив-“ООС”, 
“ВиК” ЕООД,  
РИОСВ 

2006 
и 
постоянен 

МОСВ,  
“ВиК” ЕООД 
280 000 лв. 

Обхващане на всички източни-
ци на отпадъци и упражняване 
на ефективен контрол за 
тяхното движение и третиране. 
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№ Дейност, задачи 
Отговорен за 
изпълнението 

Начален и 
краен срок 

Източници за 
финансиране и 

прогноза за 
необходимите ресурси, 

лв. 

Очакван ефект 

третиране на генерираните 
отпадъци, като особено внимание се 
обърне на тези, формирани от 
локалните пречиствателни 
съоръжения. 

Подобряване работата на 
ПСОВ и качествата на утайките 
от пречиствателната станция 

4.5. Разработване и реализация на 
проект за разчистване на 
територията на Общината от излезли 
от употреба автомобили и 
автомобилни гуми. 

Община Пловдив-ООС за проект 
2006-2007 
за реали-
зация –  
постоянен 

Община Пловдив-ООС 
за проект – 10 000 лв. 
за реализация – 
1 800 000 лв. 

Повишаване комфорта на 
градската среда 

5. УПРАВЛЕНСКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1. Разширяване и задълбочаване 
контактите със съседните Общини – 
Родопи, Асеновград, Марица и др. 

Община Пловдив, 
РИОСВ, 
РИОКОЗ 

постоянен Община Пловдив и 
съседни общини 

Подобряване и непрекъснат 
контрол на екологичното 
състояние на околната среда в 
районите около Общината 
Пловдив при използване на 
научния потенциал. 

5.2. Разработване и реализация на 
комплексна санитарна програма за 
защита на населението от вредни 
инсекти, гризачи и ектопаразити. 

Община Пловдив 2006-2007 
постоянен 

Община Пловдив, 
Браншови организации, 
Европейски фондове, 
50 000 лв. 

Изготвяне на предотвратяване 
на здравния риск за 
населението от Общината и 
съседните общини. 

5.3. Разработване и реализация на 
“Проект за саниране на околната 
среда във връзка с контрола на ехи-
нококозата по хората и животните”.  

Община Пловдив 2006-2008 
постоянен 

Община Пловдив - проект, 
МЗГ, МЗ, 
Областна управа 
75 000 лв. 

Ликвидиране на здравния риск 
за населението. 

5.4. Контрол по отношение 
безопасността на хранителни 
продукти на територията на Община 

РИОКОЗ – Пловдив постоянен РИОКОЗ - Пловдив Контролиране на предлаганите 
хранителни продукти и 
намаляване на здравния риск 
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№ Дейност, задачи 
Отговорен за 
изпълнението 

Начален и 
краен срок 

Източници за 
финансиране и 

прогноза за 
необходимите ресурси, 

лв. 

Очакван ефект 

Пловдив. 
 
 
 
 
 
 

за населението 

5.5. Повишаване на екологичната 
култура на населението на град 
Пловдив – публикации в местната 
преса, интернет страница, 
презентиране на екологични 
дейности, мероприятия в 
електронните медии. 

Община Пловдив постоянен Община Пловдив 
70 000 лв. 

Повишаване ангажираноста на 
обществеността по проблемите 
на околната среда. 

5.6. Реализация на проект за 
реконструкция на “Гробищен парк” - 
“Рогошко шосе”. 

Община Пловдив 2006-2009 Държавен бюджет, 
Европейски фондове 
2 400 000 лв. 

Подобряване на градската 
среда 

6. ЗЕМИ, ПОЧВИ И НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ 

6.1. Създаване на регистър на увредени 
земи и почви. 

Община Пловдив,РИОСВ, 
Обл. дирекция 
“Земеделие и гори”; Общ. 
служба “Земеделие и 
гори” 

2008-2009   

7. ШУМОВО НАТОВАРВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА 

7.1. Изготвяне на шумова карта на 
град Пловдив в съответствие с 
Директива 2002/49/ЕС 

Община Пловдив, 
РИОСВ 

2007 Община Пловдив, 
МОСВ, 
Европейски фондове 

Създаване на актуална 
картина за акустичната 
среда на гр. Пловдив в 
съответствие с Директива 
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№ Дейност, задачи 
Отговорен за 
изпълнението 

Начален и 
краен срок 

Източници за 
финансиране и 

прогноза за 
необходимите ресурси, 

лв. 

Очакван ефект 

2002/49/ЕС 

8. ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ И ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

8.1. Осъвременяване на техническата 
база и технологиите за 
поддържане на зелената система 
и защитените територии. 

Община Пловдив постоянен Община Пловдив, 
МОСВ, 
Европейски фондове 

Подобряване състоянието и 
ефективността от 
поддържането на зелените 
системи и защитените 
територи 

8.2. Ново зелено строителство в 
неусвоени терени и около 
натоварените пътни артерии 

Община Пловдив постоянен Община Пловдив, МОСВ, 
Европейски фондове 

Подобряване на 
микроклимата, състоянието 
на зелените системи, 
създаване на нови 
рекреационни зони, 
намаляване на шумовото 
натоварване. 

8.3. Разширяване на растително 
защитните мероприятия в 
зелените системи и защитени 
обекти 

Община Пловдив постоянен Община Пловдив, МОСВ, 
МЗГ, Европейски фондове 

Опазване на 
биоразнообразието и 
подобряване на 
естетическото и общо 
функционално състояние на 
растителността. 

8.4. Разработване на мероприятия за 
предотвратяване на вредното 
влияние на емисии върху 
архитектурните, историческите и 
археол. паметници. 

Община Пловдив постоянен Община Пловдив, МОСВ, 
МРРБ, МК, Европейски 
фондове 

Съхраняване на 
паметниците на културата. 

8.5. Разработване и реализация на 
проект за инвентаризация и 
мониторинг на защитените и редки 

Община Пловдив-ООС 2007-2010 Община Пловдив – проект, 
МОСВ,  
Европейски фондове 

Опазване на коренната 
растителност и на редки и 
защитени видове 
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№ Дейност, задачи 
Отговорен за 
изпълнението 

Начален и 
краен срок 

Източници за 
финансиране и 

прогноза за 
необходимите ресурси, 

лв. 

Очакван ефект 

видове в парк “Отдих и култура” 200 000 лв. 

8.6. Разработване и реализация на 
проекти за възстановяване и 
облагородяване на междублокови 
пространства и други терени. 

Община Пловдив постоянен ПУДООС, 
Красива България 

Подобряване на условията в 
зелените площи на града и за-
щитените територии. 
Опазване и възстановяване 
на биоразнообразието. 

8.7. Разработване на проект за 
реинтродуциране на изчезнали 
редки видове в защитените 
територии, и поречието на 
р.Марица чрез възстановяване на 
условията за тяхното развитие. 

Община Пловдив, 
РИОСВ 

2006-2010 Община Пловдив – проект, 
МОСВ, 
Европейски фондове 

Опазване на 
биоразнообразието 

8.8. Разработване и реализация на 
проекти за реконструкция на 
детски площадки и спортни 
съоръжения в зелените площи. 

Община Пловдив постоянен ПУДООС, 
Красива България 

Увеличаване на зелените 
площи 

8.9. Разработване на Проект за 
обособяване на сини зони в най-
натоварените с транспорт райони. 
Поетапна реализация на Проекта 

Община Пловдив, 
РПУ-Пловдив, 
РИОСВ 

2006-2010 Община Пловдив, МРРБ, 
МОСВ, Европейски 
фондове 

Намаляване на 
замърсяванията на 
атмосферния възду, 
шумовото натоварване и 
защита на прилежащата 
растителност. 
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Приложение № 3 Дългосрочен План за действие – 2010-2014 г.  

№ Дейност, задачи 
Отговорен за 
изпълнението 

Начален и 
краен срок 

Източници за 
финансиране и 

прогноза за 
необходимите ресурси, 

лв. 

Очакван ефект 

1. ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ 

1.1. Изграждане на Южния обходен 
колектор. 

Община Пловдив, 
“ВиК” ЕООД 

2006-2018 Община Пловдив, 
МОСВ, Държавен 
Бюджет, ПУДООС, 
НФООС 
35 165 000 лв. 

Подобряване отвеждането 
на отпадъчните води до 
ПСОВ. 

1.2. Изготвяне на програма за 
поетапно подменяне на стари и 
амортизирани канализационни 
тръби и съоръжения. 

“ВиК” ЕООД Постоянен “ВиК” ЕООД, 
Кредитиране 

Предотвратяването на 
течовете от 
канализационната мрежа и 
подобряване на 
водоотвеждането. 

1.3. Изграждане на канализационна 
мрежа в кварталите “Остромила” 
и “Беломорски”. 

Община Пловдив, 
“ВиК” ЕООД и МРРБ 

2006-2011 Община Пловдив, 
“ВиК” ЕООД,  
Държавен Бюджет, 
ПУДООС 

Постигане на пълна 
канализираност на 
Общината и 
предотвратяване 
замърсяването на 
подземните води. 

1.4. Локално пречистване на 
производствените отпадъчни 
води, зауствани в градската 
канализация и упражняване на 
контрол. 

Производствени 
предприятия, 
“ВиК” ЕООД, 
РИОСВ-контрол, 
Община Пловдив-
контрол 

Постоянен Производствени 
предприятия 
За мониторинг – 
15 000 лв. 

Контролиране качествата 
на заустваните 
производствени води в 
градската канализация и 
движението на 
формираните утайки. 

1.5. Актуализиране на проекта за 
разширение, реконструкция и 

“ВиК” ЕООД, 
Община Пловдив 

2007-2015 МОСВ, Община 
Пловдив, 

Подобряване работата на 
ПСОВ и качествата на 
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№ Дейност, задачи 
Отговорен за 
изпълнението 

Начален и 
краен срок 

Източници за 
финансиране и 

прогноза за 
необходимите ресурси, 

лв. 

Очакван ефект 

модернизация на съоръженията 
по пътя на водите на ПСОВ. 

“ВиК” ЕООД, 
Държавен Бюджет 
ПУДООС 

пречистените отпадъчни 
води. 

1.6 Проект за ликвидация, 
рекултивация и мониторинг на 
депото за утайки от ПСОВ в 
землището на с. Катуница. 
 

Областна 
администрация, 
Община Пловдив, 
“ВиК” ЕООД 

постоянен МОСВ, “ВиК” ЕООД, 
Държавен бюджет 
230 000 лв. 

Установяване промяната в 
качеството на подземните 
води. 

2. ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ОБЩИНАТА И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВАТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА 

2.1. Съставяне на график за подмяна 
на старите тръби от 
водопроводната мрежа. 

“ВиК” ЕООД Постоянен “ВиК” ЕООД, 
кредитиране 

Намаляване на загубите на 
вода по водопроводната 
мрежа и увеличаване 
ефективността £ 

2.2. Водоснабдяване на гр. Пловдив 
от каскада “Въча” – актуализация 
на проекта, в т.ч и този за 
водопроводната система на 
града. 

Областна управа, 
Община Пловдив, 
“ВиК” ЕООД, 
МРРБ, 
МОСВ 

2006-2014 Държавен бюджет, 
МРРБ, ФАР-ИПСА, 
външни кредитори, 
банки, 
Община Пловдив, 
МОСВ, “ВиК” ЕООД 
130 400 000 лв. 

Подобряване 
водоснабдяването на 
населението и на 
промишлените предприятия 
и на сигурността на 
водопроводната мрежа 

2.3. Плануване на мероприятия с цел 
подобряване качествата на 
подземните води, използвани за 
водоснабдяване на града и за 
напояване. 

Община Пловдив, 
“ВиК” ЕООД, МРРБ, 
“Напоителни системи” 

2007-2014 Община Пловдив, 
МОСВ, 
“ВиК” ЕООД, 
кредитиране 

Подобряване на 
качествените показатели на 
използваната вода за 
питейни нужди и напояване 

3. ПОЧИСТВАНЕ КОРИТОТО НА РЕКА МАРИЦА ОТ НАНОСИ И РАСТИТЕЛНОСТ 
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№ Дейност, задачи 
Отговорен за 
изпълнението 

Начален и 
краен срок 

Източници за 
финансиране и 

прогноза за 
необходимите ресурси, 

лв. 

Очакван ефект 

3.1. Почистване коритото на 
р. Марица от наносни материали 
в обхвата на територията на 
Общината 

Община Пловдив постоянен Държавен бюджет, 
Община Пловдив, 
ПУДООС, ПИП-ЕАД-
София 
по 1 650 000 лв. 
за всяка година 

Подобряване естетическото 
състояние на реката, 
увеличаване пропускната 
способност и 
хидротехническото 
състояние на реката 

3.2. Корекция и възстановяване на 
подпорните стени на левия бряг 
на р. Марица от ж.п. моста до 
бента на гр. Пловдив – проектът 
предстои да се актуализира. 
 
 
 

Община Пловдив 2006-2010 Държавен бюджет, 
Община Пловдив, 
ПУДООС, Европейски 
фондове 
7 500 000 лв. 

Укрепване на бреговата 
ивица 

4. ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСА С ТРЕТИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ 

4.1. Мониторинг на депото за 
неопасни отпадъци в с. Цалапица. 

“Водострой-Пловдив” 
АД 

постоянен Община Пловдив 
5 000 лв. 

Контрол на емисионното и 
имисионното състояние на 
компонентите на околната 
среда в района на депото 

4.2. Картотекиране на всички 
източници,  генериращи отпадъци 
на територията на Община 
Пловдив. Контрол върху 
екологосъобразното третиране на 
генерираните отпадъци, като 
особено внимание се обърне на 

Община Пловдив-
“ООС”, 
“ВиК” ЕООД,  
РИОСВ 

2006 
и 
постоянен 

МОСВ,  
“ВиК” ЕООД 
280 000 лв. 

Обхващане на всички източ-
ници на отпадъци и 
упражняване на ефективен 
контрол за тяхното движение 
и третиране. Подобряване 
работата на ПСОВ и 
качествата на утайките от 
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№ Дейност, задачи 
Отговорен за 
изпълнението 

Начален и 
краен срок 

Източници за 
финансиране и 

прогноза за 
необходимите ресурси, 

лв. 

Очакван ефект 

тези, формирани от локалните 
пречиствателни съоръжения. 

пречиствателната станция 

4.3. Разработване и реализация на 
проект за разчистване на 
територията на Общината от 
излезли от употреба автомобили 
и автомобилни гуми. 

Община Пловдив-ООС за проект 
2006-2007 
за реали-
зация –  
постоянен 

Община Пловдив-ООС 
за проект – 10 000 лв. 
за реализация – 
1 800 000 лв. 

Повишаване комфорта на 
градската среда 

5. УПРАВЛЕНСКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1. Разширяване и задълбочаване 
контактите със съседните 
Общини – Родопи, Асеновград, 
Марица и др. 

Община Пловдив, 
РИОСВ, 
РИОКОЗ 

постоянен Община Пловдив и 
съседни общини 

Подобряване и непрекъснат 
контрол на екологичното 
състояние на околната 
среда в районите около 
Община Пловдив при из-
ползване на научния 
потенциал. 

5.2. Разработване и реализация на 
комплексна санитарна програма 
за защита на населението от 
вредни инсекти, гризачи и 
ектопаразити. 

Община Пловдив 2006-2007 
постоянен 

Община Пловдив, 
Браншови организации, 
Европейски фондове, 
50 000 лв. 

Изготвяне на 
предотвратяване на 
здравния риск за 
населението от Общината и 
съседните общини. 

5.3. Разработване и реализация на 
“Проект за саниране на околната 
среда във връзка с контрола на 
ехинококозата по хората и 
животните” 

Община Пловдив 2006-2008 
постоянен 

Община Пловдив - 
проект, 
МЗГ, 
МЗ 
75 000 лв. 

Ликвидиране на здравния 
риск за населението 

5.4. Контрол по отношение РИОКОЗ – Пловдив постоянен РИОКОЗ - Пловдив Контролиране на 
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№ Дейност, задачи 
Отговорен за 
изпълнението 

Начален и 
краен срок 

Източници за 
финансиране и 

прогноза за 
необходимите ресурси, 

лв. 

Очакван ефект 

безопасността на хранителни 
продукти на територията на 
Община Пловдив. 

предлаганите хранителни 
продукти и намаляване на 
здравния риск за 
населението 

5.5. Повишаване на екологичната 
култура на населението на град 
Пловдив – публикации в местната 
преса, интернет страница, 
презентиране на екологични 
дейности, мероприятия в 
електронните медии. 

Община Пловдив постоянен Община Пловдив 
70 000 лв. 

Повишаване ангажираноста 
на обществеността по 
проблемите на околната 
среда. 

6. ЗЕМИ, ПОЧВИ И НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ 

6.1. Създаване на регистър на 
увредени земи и почви. 

Община Пловдив, 
РИОСВ, 
Обл. дирекция 
“Земеделие и гори”; 
Общ. служба 
“Земеделие и гори” 

2008-2009 Община Пловдив, 
МОСВ, 
МЗГ, 
Европейски фондове 
40 000 лв 

Създаване на условия за 
рационално използване на 
земите от територията на 
Общината 

7. ШУМОВО НАТОВАРВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА – не се предвиждат мероприятия 

8. ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ И ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

8.1. Осъвременяване на техническата 
база и технологиите за 
поддържане на зелената система 
и защитените територии. 
 
 

Община Пловдив постоянен Община Пловдив, 
МОСВ, 
Европейски фондове 

Подобряване състоянието и 
ефективността от 
поддържането на зелените 
системи и защитените 
територии. 
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№ Дейност, задачи 
Отговорен за 
изпълнението 

Начален и 
краен срок 

Източници за 
финансиране и 

прогноза за 
необходимите ресурси, 

лв. 

Очакван ефект 

 

8.2. Ново зелено строителство в 
неусвоени терени и около 
натоварените пътни артерии 

Община Пловдив постоянен Община Пловдив, 
МОСВ, Европейски 
фондове 

Подобряване на 
микроклимата, състоянието 
на зелените системи, 
създаване на нови 
рекреационни зони, 
намаляване на шумовото 
натоварване. 

8.3. Разширяване на растително 
защитните мероприятия в 
зелените системи и защитени 
обекти. 

Община Пловдив постоянен Община Пловдив, 
МОСВ, МЗГ, Европейски 
фондове 

Опазване на 
биоразнообразието и 
подобряване на 
естетическото и общо 
функционално състояние на 
растителността. 

8.4. Разработване на мероприятия за 
пре-дотвратяване на вредното 
влияние на емисии върху 
архитектурните, историческите и 
археологическите паметници. 

Община Пловдив постоянен Община Пловдив, 
МОСВ, МРРБ, МК, 
Европейски фондове 

Съхраняване на 
паметниците на културата. 

8.5. Разработване и реализация на 
проекти за възстановяване и 
облагородяване на междублокови 
пространства и други терени. 

Община Пловдив постоянен ПУДООС, 
Красива България 

Подобряване на условията в 
зелените площи на града и 
защитените територии. 
Опазване и възстановяване 
на биоразнообразието. 

8.6. Разработване и реализация на 
проект за инвентаризация и 

Община Пловдив-ООС 2007-2010 Община Пловдив, 
МОСВ, 

Опазване на коренната 
растителност и на редки и 
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№ Дейност, задачи 
Отговорен за 
изпълнението 

Начален и 
краен срок 

Източници за 
финансиране и 

прогноза за 
необходимите ресурси, 

лв. 

Очакван ефект 

мониторинг на защитените и 
редки видове в парк “Отдих и 
култура”. 

Европейски фондове 
200 000 лв. 

защигени видове 

8.7. Разработване на проект за 
реинтродуциране на изчезнали 
редки видове в защитените 
територии, и поречието на 
р.Марица чрез възстановяване на 
условията за тяхното развитие. 
 

Община Пловдив, 
РИОСВ 

2006-2010 Община Пловдив, 
МОСВ, 
Европейски фондове 

Опазване на 
биоразнаабразието 

8.8. Разработване на Проект за 
обособяване на сини зони в най-
натоварените с транспорт райони. 
Поетапна реализация на Проекта 

Община Пловдив, 
РПУ-Пловдив, 
РИОСВ 

2006-2010 Община Пловдив, МРРБ, 
МОСВ, Европейски 
фондове 

Намаляване на 
замърсяванията на 
атмосферния възду, 
шумовото натоварване и 
защита на прилежащата 
растителност. 

8.9. Разработване и реализация на 
проекти за реконструкция на 
детски площадки и спортни 
съоръжения в зелените площи. 

Община Пловдив Постоянен ПУДООС, 
Красива България 

Увеличаване на зелените 
площи 
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Приложение № 4  План за действие КАВ 2003-2010 г 

Средносрочни мерки за периода 2005-2007 г. 
     

 
 
 

Изпълнено през:  

2005 2006 2007 общо 2005-2007 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Достигане на нормите за серен диоксид до 01.01.2005 г. и поддържането им 

5.1.Намаляване на емисиите на серен диоксид от стопанския сектор с 50% 

Pdx_r_5.1.1 Разработване и изпълнение на 
проект за въвеждане на морални 
стимулатори с цел ограничаване 
използването на горива с високо 
съдържание на сяра от 
стопанските субекти 

април 
2005 г. 

няма 
информация 

Захранени са с пр.газ 
4 бр. инсталации на 
обществени и 
промишлени 
консуматори - 
прил.№6 

Захранени са с пр.газ 
10 бр. инсталации на 
обществени и 
промишлени 
консуматори - 
прил.№6 

Няма действия, но 
въпреки това са 
издадени 14бр. 
разрешителни за 
газоснабдяване на 
общ. и пром. 
консуматори - 
прил.№6 Pdx_t_5.1.2 Изпълнение на Програмата за 

опазване на околната среда 
2003-2005 на "Топлофикация 
Пловдив" ЕАД и извеждане от 
експлоатация на РОЦ-овете; 
прекратяване употребата на 
течно гориво(мазут) с 
изключение на случаите на 
прекъсване на централните 
доставки на природен газ; 
етапна подмяна на 
горивните уредби 

до края на 
2005 г. 

Работи на пр.газ 
с изключение на 
РОЦ - на газьол; 
въведена СНИ 
на ТЕЦ 
"Пловдив 
Север" 

няма информация няма информация Въведена СНИ на 
ТЕЦ "Пловдив 
Север" 
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Pdx_t_5.1.3 Изпълнение на Програма за 
опазване на околната среда на 
"Екарисаж Пловдив" ООД и 
привеждане на дейността в 
съответствие с нормативните 
изисквания 

2005 г. Затворен през 
април 2005 г. 

няма информация няма информация Затворен през 
април 2005 г. 

5.2. Намаляване на емисиите от битовия сектор 

Pdx_t_5.2.1 Разработване на проект за 
газификация на битовия сектор 
и сключване на договор за 
неговото изпълнение 

до края на 
2007 г. 

няма информация Изградена е една 
битова 
сградна инсталация, 
захранена от 
въведения в 
експлоатация 
газопровод от АГРС 
“ОЦ – Юг” до 
“Каменица” 

Издадено едно 
разрешение за строеж 
за битова сградна 
газова инсталация на 
бул.„Източен” № 38, 
ет. 4 и др. обществени 
- 
прил.№6 

През 2006 г. 
стартира проект за 
газификация; 
издадени са 3 бр. 
разрешения за 
битови сградни 
инсталации 

Pdx_t_5.2.2 Изпълнение на Програмата за 
опазване на околната среда 
2003-2005 на "Топлофикация 
Пловдив" ЕАД по отношение на 
РОЦ 

до края на 
2005 г. 

няма информация няма информация няма информация няма информация 

Pdx_t_5.2.3 Приоритетно увеличаване на 
уличното озеленяване и 
площите с компактна дървесна 
растителност 

2006 г. няма информация Ново засадената 
растителност е 
описана в прил. № 7 

Ново засадената 
растителност е 
описана в прил. № 7 

Ново засадената 
растителност е 
описана в прил. № 
7 

6. Достигане нормите за прах(общ), ФПЧ и кадмий до края на 2008 г. и поддържането им 

6.1.Намаляване на емисиите на прах от битовото отопление до края на 2006 г. - същите мерки както в т. 1.2. 

6.2. Намаляване на условията за вторичен унос на прах до края на 2005 г. 
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Pdx_t_6.2.1 Изготвяне и изпълнение на 
проект за "Изграждане и 
адаптиране на зелени 
площи в жилищните 
райони на града" 

юни 
2005г. 

Проектът е 
изготвен; 
финансиране от 
2006 г.; 
проведените 
мероприятия са 
в 
прил.№ 7 

Новоизградени алеи и 
площадки в зелените 
площи по списъка в 
прил. № 7 

Новоизградени алеи и 
площадки в зелените 
площи по списъка в 
прил. № 7 

Новоизградени 
алеи и площадки в 
зелените площи по 
списъка в прил. № 
7 

Pdx_t_6.2.2 Своевременно извършване 
на ремонтни работи и 
поддържане в техническа 
изправност настилките на 
уличната мрежа в града 

постоянен Ремонтни 
работи на 
настилките на 
уличната мрежа 
на гр.Пловдив - 
прил.№2 

Извършени ремонтни 
работи на настилките 
на уличната мрежа на 
гр.Пловдив съгласно 
списъка в прил. № 3 

Ново строителство и 
ремонт на 32 улици и 
булеварди; ремонт на 
паважни настилки на 
19 улици и булеварди - 
прил. № 4 

През целия период 
са изпълнявани 
ремонтни работи за 
поддържане в 
техническа 
изправност 
настилките на 
уличната мрежа Pdx_t_6.2.3 Рехабилитация на всички 

паважни улици с настилки, 
позволяващи ефективно 
поддържане на чистотата 
им 

края на 
2005 г. 

няма 
информация 

няма информация няма информация няма информация 

Pdx_t_6.2.4 Повишаване качеството и 
честотата на метенето и 
миенето на уличната 
мрежа и обществените 
места 

постоянен 

няма 
информация 

Запазва се кратността 
на машинно миене, 
ръчно и машинно 
метене 

Допълнително е 
организирано 
почистване на 
солопясъчна смес с 
мотометачки и миене с 
маркуч 

Запазва се 
кратността на 
машинно миене, 
ръчно и машинно 
метене през целия 
период 

Pdx_r_6.2.5 Контрол върху 
предоставено ползване на 
"тротоарно право" при 
строителни дейности 

постоянен няма 
информация 

Постоянен контрол, но 
не са констатирани 
нарушения 

Констатирани са 
нарушения в район 
„Северен” и са 
съставени 10 
констативни протокола 
и 3 акта 

Осъществяван е 
контрол, но 
предимно по 
документи; малък 
брой констатирани 
нарушения и 
издадени актове 

6.3. Намаляване с 50% на емисиите на прах от горивните процеси в транспорта до края на 2008г. 
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Pdx_t_6.3.1 Разработване и 
изпълнение на проект за 
ограничаване на 
тежкотоварния 
транспортен поток по 
артериите с превишение 
на нормите на прах - 
довършване на източен 
обходен път ІІ-86 от РПМ 
в съотв. с ОУП 

 Изготвен е 
проект и 
спецификация 
на пътните 
знаци и 
указателните 
табели за 
вътрешния ринг 

няма информация Изготвена е и 
частично 
реализирана схема за 
извеждане на 
транзитното 
движение извън 
чертите на града 

Изготвен е проект и 
спецификация на 
пътните знаци; 
частично е 
реализирана схема за 
извеждане на 
транзитното 
движение извън 
града 

Pdx_r_6.3.2 Разработване и 
изпълнение на Програма 
за оптимизация на 
транспортното движение 
на територията на 
Общината 
(безконфликтни 
кръстовища, еднопосочно 
движение, зелени вълни и 
т.п.), АСУД 

2005 г. Изградени са 8 
нови 
светофарни 
уредби 

Изградени са 2 нови 
пешеходни 
светофара и са 
пуснати в 
експлоатация 130 
електронни броячи на 
43 кръстовища 

Ограничен е достъпа 
на товарни МПС до 
Централна градска 
част и са въведени 
пропуски; монтирана 
е вертикална пътна 
сигнализация за 
еднопосочно 
движение в 
Централна градска 
част; монтирани са на 
основните 
кръстовища в града 
светодиодни броячи 
за време 

Изградени са 10 нови 
светофарни уредби и 
са монтирани 
двуцветни 
електронни броячи на 
главните кръстовища; 
монтирана е 
вертикална пътна 
сигнализация за 
еднопосочно 
движение в 
Централна градска 
част 

Pdx_t_6.3.3 Разработване и 
изпълнение на проект за 
изграждането на 
кабинкова inжена линия 
"Пловдив - парк "Родопи" 

2006 г. няма 
информация 

няма информация няма информация няма информация 

7. Подобряване на системата за наблюдение на качеството на атмосферния въздух и засилване на контрола и отчетността 

7.1.Привеждане на системата за наблюдение и контрол на атмосферния въздух в съответствие с нормативните изисквания до края на 
2004 г. 
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Pdx_i_7.1.1 Включване на информация 
от автоматичните 
измервания на емисии от 
големите точкови 
източници към "Местната 
система" 

2005г. 

2004- Стартира 
разширение с 
включване на 
външни ГТИ - 
договор с НИМХ 
към БАН от 
05.12.2005 г. 

Реализирано е 
разширението с 
включване на външни 
ГТИ 

няма информация няма информация 

Pdx_r_7.1.2 Контрол върху 
техническото състояние на 
котелните инсталации с 
мощност над 500kW и 
използваните от тях горива 

постоянен няма 
информация 

няма информация Контрол над 26 
предприятия с 
топлоенергийни 
съоръжения с 
мощност над 0,5 MW 
осъществява РИОСВ 
– Пловдив; част от 
съоръженията са 
преминали на 
природен газ - прил.6 

Контролът се 
осъществява 
отРИОСВ и всички 
нарушения на 
нормите се 
санкционират 

Pdx_r_7.1.1 Мониторинг на емисиите от 
горивните инсталации на 
ТЕЦ"Пловдив-Север" и 
ОЦ"Юг" 

2003 г. 

В експлоатация 
СНИ на 
емисиите в ТЕЦ 
“Пловдив-
Север“ 

няма информация няма информация няма информация 

7.2.Създаване на Общинска база данни за състоянието на атмосферния въздух и източниците на замърсяване 

Pdx_i_7.2.1 Разширяване обхвата на 
Местната система с 
включване на района 
Асеновград- 
Стамболийски 

2004 - 
2005г. 

Стартира 
разширение с 
включване на 
външни ГТИ - 
договор с НИМХ 
към БАН от 
05.12.2005 г. 

Реализирано е 
разширението с 
включване на външни 
ГТИ 

Стартира разширяване 
на местната система с 
включване на 
замърсяване от битовия 
сектор 

няма информация 
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Pdx_r_7.2.2 Създаване на системата 
от автоматични станции 
за мониторинг на 
химическия състав на 
въздуха; наблюдение на 
тежки метали и сажди; 
ДОАС системи 

2007 г. няма 
информация 

няма информация няма информация няма информация 

Pdx_i_7.2.3 Модифициране на 
софтуера на Местната 
система 

2007 г. 

няма 
информация 

няма информация няма информация няма информация 

Pdx_t_7.2.4 Разработване на Проект 
за оценка на влиянието 
на транспорта върху 
качеството на 
атмосферния въздух на 
територията на Община 
Пловдив 

до края на 
2005г. 

няма 
информация 

няма информация няма информация няма информация 

Pdx_t_7.2.5 Разработване на проект и 
изграждане на система за 
своевременно 
осведомяване на 
населението при 
превишаване нормите на 
серен диоксид и 
прах/ФПЧ и/или на 
алармения праг на серен 
диоксид 

до края на 
2003г. 

 Разработен е 
“Оперативен план за 
действие при 
превишаване на 
установените норми 
и/или алармени 
прагове за серен 
диоксид на 
територията на 
Община Пловдив” 

 През 2006 г. 
еразработен“Операти
вен план за действие 
при превишаване на 
установените норми 
и/или алармени 
прагове за серен 
диоксид на 
територията на 
Община Пловдив” 
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Pdx_t_7.2.6 Изготвяне и изпълнение 
на проект за проучване 
въздействието на КАВ 
върху здравното 
състояние на 
организирани колективи 
(ясли, детски градини, 
училища и др.) 

от 2004 г. 
постоянен 

Възложено е 
анализ за 
влиянието на 
КАВ върху 
здравето на 
децата и 
учениците от 
град Пловдив за 
периода 2003–
2005г. 

Извършен е анализ 
на влиянието на КАВ 
върху здравето на 
децата и учениците 
от Пловдив за 2003 – 
2005 г.чрез оценка на 
антропометричните 
им показатели и 
интерпретация на 
заболяванията в 
детска и ученическа 
възраст 

Изследвано е 
влиянието на КАВ 
върху здравето на 
децата и учениците 
по възрастови групи и 
по райони; данните от 
2007 г. са 
съпоставени с тези от 
предходните години - 
2003, 2004, 2005 и 
2006 г. 

Проучено е 
въздействието на 
КАВ върху 
здравното 
състояние на 
децата и учениците 
за целия период по 
райони и 
резултатите са 
обобщени, но 
липсва за 
организирани 
колективи (ясли, 
детски градини, 
училища) 

Pdx_r_7.2.7 Ежегодна актуализация и 
отчитане изпълнението на 
дейностите по 
Програмата за 
подобряване КАВ на 
територията на Община 
Пловдив 

от 2004 г. 
постоянен 

На 12.07.2008 г. 
е отчетено 
изпълнението на 
дейностите по 
Програмата на 
заседание на 
ПС 

На 22.06.2007 г. е 
отчетено 
изпълнението на 
дейностите по Плана 
към Програмата за 
подобряване на КАВ; 
направен е анализ на 
ефективността им и 
предложения за 
актуализация 

На 04.07.2008 г. на 
заседание на ПС е 
отчетено 
изпълнението на 
дейностите за 2007 г. 
и от плана със 
средносрочни мерки 
за 
периода 2005-2007 г. 

Стриктно се 
изпълнява и 
ежегодно се 
представятотчетите 
на заседания на ПС 

8.1 Повишаване на обществената информираност и култура по проблемите на замърсяването на атмосферния въздух 

Pdx_r_8.1.1 Създаване на Общински 
портал в Интернет с 
информация за състоянието 
на атмосферния въздух, 
проблеми, проекти, 
инициативи и др. 

март 
2005г. 

няма информация няма информация няма информация няма информация 

Pdx_i_8.1.2 Организиране на кампания 
против тютюнопушенето 

постоянен Изпълнява се от 
РИОКОЗ-Пловдив 
ежегодно - прил. 
№8 

Изпълнява се от 
РИОКОЗ- Пловдив 
ежегодно - прил. № 8 

Изпълнява се от 
РИОКОЗ- Пловдив 
ежегодно - прил. № 8 

Изпълнява се от 
РИОКОЗ- Пловдив 
ежегодно - прил. № 8 
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Pdx_i_8.1.3 Разработване и 
осъществяване на 
Програма за 
информираност в 
училищата на всичnaи 
нива за проблемите със 
замърсяването на АВ 

постоянен няма 
информация 

няма информация няма информация няма информация 

Pdx_i_8.1.4 Разпространение на 
материали (листовки, 
брошури) с информация 
как всеки гражданин може 
да допринесе за 
подобряване КАВ 

постоянен няма 
информация 

няма информация няма информация няма информация 
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План за действие КАВ 2003-2010г. с дългосрочни мерки за периода 2008-2010 г. 
 № Действия Срок Изпълнено през 2008 г. 

1 2 3 4 

9. Достигане на нормите за серен диоксид до 01.01.2005 г. и поддържането им 

9.1. Намаляване на емисиите от битовия сектор 

Pdx_t_9.1.1 Разработване на проект за газификация на 
битовия сектор и сключване на договор за 
неговото изпълнение 

до края 
на 
2007 г. 

Издадени 9 разрешения за строеж на битови сградни газови 
инсталаwrи - прил. № 6 

Pdx_t_9.1.2 Разработване и поетапна реализация на проект 
за топлоизолиране и саниране на 
съществуващия сграден фонд 

постояне
н 

Цялостно или частично топлоизолиране и саниране на 24 
сгради общинска собственост - училища, детски градини и ясли 
- прил. № 5 

Pdx_t_9.1.3 Приоритетно увеличаване на уличното 
озеленяване и площите с компактна дървесна 
растителност 2006 г. 

Широколистнnи дървета – 1353 бр.; Иглолисurи дървета – 1388 
бр.; Храсти – 128537 бр.; Затревяване – 188 дка;Едно- и 
двугодишни цветя – 20060 бр.; Многогодишни цветя – 1955 бр. 

9. Достигане нормите за прах(общ), ФПЧ и кадмий до края на 2008 г. и поддържането им 

9.2. Намаляване на условията за вторичен унос на прах 

Pdx_t_9.2.1 Изготвяне и изпълнение на проект за 
"Изграждане и адаптиране на зелени площи в 
жилищните райони на града" 

юни 2005г. Раздадени декоративни дървета и храсти на граждани за 
облагородяване на междублоковите пространства 

Pdx_t_9.2.2 Своевременно извършване на ремонтни работи и 
поддържане в техническа изправност настилките 
на уличната мрежа в града 

постоянен Ново строителство, реконструкция, ремонт и преасфалтиране 
на 43 улици и булеварди - прил. № 5 

Pdx_t_9.2.3 Рехабилитация на всички паважни улици с 
настилки, позволяващи ефектrивно поддържане 
на чистотата им 

края на 
2005 г. 

Ремонти на паважни настилки на 16 улици - прил. № 5 
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Pdx_t_9.2.4 Повишаване качеството и честотата на метенето и 
миенето на уличната мрежа и обществените места 

постоянен Възложена е актуализация на Проекта за организация и 
изпълнение на дейностите по чистотата, събирането и 
извозването на отпадъците и зимното поддържане на 
територията на Община Пловдив от 2005 г. Pdx_r_9.2.5 Контрол върху предоставено ползване на 

"тротоарно право" при строителни дейности 
постоянен От общо сключени 230 договора са констатирани нарушения 

единствено в район "Северен" и са съставени 12 протокола и 4 
акта за нарушения 

9.3. Намаляване с 50% на емисиите на прах от горивните процеси в транспорта до края на 2008 г. 

Pdx_r_9.3.1 Разработване на стратегия за подмяна на 
автобусния парк на организирания автобусен 
градски транспорт с цел изпълmmане на 
изискванията на "Евро 3" за период 2003-2008 г. 

2008 г. Разработени са стратегии от всички пет фирми, обслужващи 
масовия градски транспорт 

Pdx_t_9.2.2 Реализация на стратегия за подмяна на 
автобусния парк на организирания автобусен 
градски транспорт с цел изпълняване на 
изискванията на "Евро 3" за период 2003-2008 г. 

постояне
н 
до края 
на 
2008 г. 

Предвижда се подмяна на остарелия автобусен парк, 
осигуряващ параметри не по-ниски от "Евро 4" по схема, 
посочена в прил. № 5 

Pdx_r_9.2.3 Разработване, доказване на ефективността и 
изпълнение на Програма за модернизация на 
съществуващата тролейбусна мрежа и 
тролейбусния парк, както и разширяване на 
мрежата в райони с наднормени емисии на прах 

до края 
на 
2008 г. 

Разработена е и е приета "Стратегия за развитие на 
тролейбусния транспорт в град Пловдив” с четири етапа за 
развитие и модернизация; през първия (2008 г.) са 
възстановени участъци от контактната мрежа, обслужването 
на линия № 19, доставка на 9 бр. тролейбуси и възстановяване 
на 10 бр.стари 

Pdx_r_9.2.4 Разработване и изпълнение на Програма за 
оптимизация на транспортното движение на 
територията на Общината (безконфликтни 
кръстовища, еднопосочно движение, зелени 
вълни и т.п.), АСУД 

2005 г. 

Пререгулирани са циклограмите на основните кръстовища и на 
кръстовището на бул.„Цар Борис III Обединител” и бул. 
„Христо Ботев” е монтирана допълнителна секция за десен 
завой /от бул. „Христо Ботев” към бул. „Найчо Цанов” и бул. 
„Христо Ботев” към бул. „Цар Борис III Обединител” с цел 
увеличаване на пропускателната им способност; в „Капана” е 
монтирана вертикална пътна сигнализация за еднопосочно 
движение със забрани за спиране и паркиране; премахнати са 
90% от неравностите, но в кв.„Столипиново” и кв. „Захарна 
фабрика” са изградени нови 

10. Подобряване на системата за наблюдение на качеството на атмосферния въздух и засилване на контрола и отчетността 
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10.1. Привеждане на системата за наблюдение и контрол на атмосферния въздух в съответствие с нормативните изисквания 

Pdx_r_10.1.1 Създаване и поддържане на база данни за 
количествата и качествата на 
продадените/използваmrте горива по видове на 
територията на Община Пловдив на база 
информация от НАС и ТСБ 

постоян
ен 

- 

Pdx_r_10.1.2 Контрол върху техническото състояние на 
котелните инсталации с мощност над 500kW и 
използваните от тях горива 

постоян
ен 

РИОСВ – Пловдив контролира 26 предприятия, 
експлоатиращи топлоенергийни съоръжения с мощност над 
0,5 MW; през 2008 г. са останали само 8 обекта с работна 
мощност под 50 MW, които не работят с пр.газ 

10.2. Създаване на Общинска база данни за състоянието на атмосферния въздух и източниците на замърсяване 

Pdx_i_10.2.1 Разширяване обхвата на Местната система 

2005 г. 

Приключено е разширяването на „Местна система за 
наблюдение и прогнозиране /моделиране/ замърсяването на 
въздушния басейн на територията на Община Пловдив” с 
включване на замърсяване, причинено от битовия сектор 

Pdx_t_10.2.2 Изготвяне и изпълнение на проект за проучване 
въздействието на КАВ върху здравното 
състояние на организирани колективи (ясли, 
детски градини, училища и др.) 

постоянен От РИОКОЗ-Пловдив е изготвен анализ за влиянието на КАВ 
върху здравето на подрастващите за 2008 г. - прил. № 9 

Pdx_r_10.2.2 Ежегодна актуализация и отчитане изпълнението 
на дейностите по Програмата за подобряване 
КАВ на територията на Община Пловдив 

постоянен 

На 14.04.2009 г. е проведено заседание на Програмния съвет; 
отчетено е изпълнение на дейностите по подобряване на КАВ 
за 2008 г.; предложено е вземане на решения за обследване с 
цел оценка влиянието на транспорта върху КАВ, избор на 
мерки за бързо подобряване КАВ, включване на 80% от 
събраните от санкции средства към бюджета на дирекция 
"ЕООС" 

Pdx_i_10.2.2 Организиране на кампания против 
тютюнопушенето 

постоянен  

11. 1. Повишаване на обществената информираност и култура по проблемите на замърсяването на атмосферния въздух 
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Pdx_i_11.1.1 Разработване и осъществяване на Програма за 
информираност в училищата на всички нива за 
проблемите със замърсяването на атмосферния 
въздух 

постоянен няма информация 

Pdx_i_11.1.2 Разпространение на материали (листовки, 
брошури) с информация как всеки гражданин 
може да допринесе за подобряване КАВ 

постоянен Отпечатани са и разпространени 1600 бр. плакати и 1500 бр. 
брошури на тема: „Как всеки гражданин може да допринесе за 
подобряване КАВ на територията на Община Пловдив” от 
Община Пловдив и СНЦ „Екофорум – За природата” 

Списък на мерките със специален приоритет за изпълнение до края на календарната 2010 г. 
 

12. 1. Мерки със специален приоритет за изпълнение 

№ Дейност срок Изпълнено през 2009г. Изпълнено през 2010г. 

1 2 3 4 

Pdx_t_12.1.1 Промяна на технологията за почистване на 
уличната мрежа и обществените места; 
прекратяване ръчното метене с метли; 
извършване на дейността със специализирана 
техника,,гарантираща отстраняване на прахта от 
настилките без разпрашаване 

2010 г. 

Извършва се комбинирано миене 
на маркуч след 15 март. 
През летните месеци се извършва 
оросяване нчрез машинно миене на 
дюзи 

По всички основни улици и 
булеварди се извършна 
машинно метене. 
30 % от специализираните 
автомобили за машиннно 
миене извършват миене на 
маркуч, вместо на дюза  

Pdx_t_12.1.2 Промяна в организацията за почистване на 
уличната мрежа и въвеждане на двустепенна 
система за текущо (с предвидената кратност на 
изпълнение) и генерално почистване 
(изпълнение на дейността след предварителна 
подготовка по освобождаване на района от 
паркирали по улиците автомобили и др.обекти и 
съоръжения) със сезонна честота; изготвяне и 
приемане на план график за изпълнение 

2010 г. 

Поддържана е чистотата на 
територията на Община Пловдив  
съобразно годишна програма за 
дейностите. 
Актуалиран е проекта за 
организация на дейнсотите по 
почистване 

Планире се увеличаване на 
броя на машините, които 
мият на маркуч. 



   

 
189 

Pdx_t_12.1.3 Използване на превантивни средства срещу 
обледяване на уличната мрежа, несъздаващи 
условия за разпрашаването им и вторичен унос 2010 г. 

Проведено е експериментално 
третиране срещу замръзване с 
химическия продукт „Айсмел” – 85 
т. 

Съотношението на солно- 
пясъчната смес за 
третирането на уличната 
мрежа бе намалено от 1:3 на 
1:1. 

Pdx_r_12.1.4 Разработване и въвеждане на процедура за 
идентифициране и контрол на източниците на 
прахови емисии на всички строителни обекти, 
осъществявани на територията на общината; в 
процедурата да се определи честотата и обхвата 
на проверките, както и създаването на база 
данни за извършения контрол 

2010 г. 

- няма информация 

Pdx_r_12.1.5 Разработване и въвеждане в действие на 
процедура за контрол по предоставяне, 
поддържане и възстановяване на тротоарна 
площ, предоставена за строителни дейности като 
„тротоарно право” налагаща на ползвателя 
изпълнение на мерки, недопускащи разпиляване 
и изнасяне на прахообразуващи материали 
извън строителната площадка 

2010 г. 

Извършен е контрол върху 
предоставено ползване на 
тротоарно право при строителна 
дейност.   
Сключени са общо 124 договора за 
ползване на „тротоарно право” при 
строителни дейности 

Извършен е контрол върху 
предоставено ползване на 
тротоарно право при 
строителна дейност.   

Pdx_r_12.1.6 Разработване и въвеждане на процедура за 
контрол на фирмите за производство на 
строителни разтвори и за откриване на 
потенциални източници на прахови емисии на 
територията на площадките им; в процедурата да 
се определи честотата и обхвата на проверките, 
както и създаването на база данни за 
извършения контрол 

2010 г. 

Строителните площадки се 
контролират ежемесечно от 
служители на районните 
администрации 

Строителните площадки се 
контролират ежемесечно от 
служители на районните 
администрации 
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Pdx_t_12.1.7 Извършването на основни ремонти, 
реконструкции, разширения, рехабилитации и 
строителство на нови транспортни артерии да се 
осъществява от изпълнители, прилагащи 
технологии, 
гарантиращи прахови емисии в нормативните 
граници за опазване на човешкото здраве; от 
строителния надзор да се изискват резултатите 
от контрола по изпълнението на тези технологии 
и 
спазването на нормите за прахови частици 

2010 г. 

Извършени са ремонтни работи и 
поддържане в техническа 
изправност  настилките на 39 улици 
и булеварди, ремонти на паважни 
настилки на 18 улици и булеварди. 

Реализирани ремонтни 
работи на по-големи обекти 
от уличната мрежа – 9073 кв. 
м. 

Pdx_t_12.1.8 Пълна забрана за движение на МПС в 
кв.”Капана” с определяне на часови интервал, 
през ненатоварената част от денонощието, за 
достъп на обслужващите комунални и 
зареждащите транспортни средства 

2010 г. 

- Проведени са две 
обществени обсъждания за 
спиране  на движението в 
„Капана” 

  Въвеждане на система “зелена вълна” за 
основните артерии на ЦГЧ в отсечките им: 
 бул. “Цар Борис ІІІ Обединител” от колелото 
на панаира до кръстовището на бул. “Хр.Ботев”; 
 бул. “Руски” и бул. “В.Априлов” - от 
кръстовищата с бул. “България” до колелото на 
Централна гара; 
 бул. “България” – от колелото на панаира до 
кръстовището с бул. “В.Априлов”; 
 бул. “6-ти септември” от кръстовището с бул. 
“Цар Борис ІІІ Обединител” до кръстовището с 
бул. “В.Априлов”; 
 бул. “Хр.Ботев” от колелото на Централна 
гара до бул. “Цар Борис ІІІ Обединител” 

2010 г. 

- Пусната е „зелена вълна” по 
бул. „България” в отсечката 
от бул. „Васил Априлов” до 
кръстовището с бул. „Цар 
Борис III Обединител”. 
Оптимизирано е движението 
по някои главни артерии. 
 

Списък на дългосрочните мерки от Плана за действие, оставащи до края на 2010г. 
 

12. 2. Мерки със специален приоритет за изпълнение 

№ Действия срок Изпълнено през 2010г. 
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1 2 3 4 

Pdx_t_12.2.1 Разработване и прилагане на стимули за 
насърчаване газоснабдяването на 
домакинствата 

2010 г Издадени са 10 разрешения за 
строеж на битови сградни газови 
инсталации. 

Издадени са 9 разрешения 
за строеж на битови сградни 
газови инсталации. 

Pdx_t_12.2.2 Създаване на стимули за топлоизолиране и 
саниране на съществуващия сграден фонд 

2010 г 

Извършени са дейности по 
топлоизолиране и саниране на 17 
общински сгради. 

Извършени са дейности по 
топлоизолиране и саниране 
на 19 общински сгради. 

Pdx_t_12.2.3 Приоритетно увеличаване на уличното 
озеленяване и площите с компактна дървесна 
растителност 2010 г 

- няма информация 

Pdx_t_12.2.4 Създаване на нови тревни площи за сметка на 
площите, потенциални източници на прах; 
благоустройство на територии, общинска 
собственост 

2010 г 

24 дка презатревени площи в 
градини и паркове. Нови не са 
изградени поради липса на 
средства. 

Засадена е нова 
растителност във всички 
райони на града, предимно 
декоративни храсти. 

Pdx_t_12.2.5 Рехабилитация на паважните улици с настилки, 
позволяващи ефективно поддържане на 
чистотата им 

2010 г 

Извършен е ремонт на  паважни 
настилки на 18 улици и 
булеварди. 

няма информация 

Pdx_t_12.2.6 Повишаване чистотата на уличната мрежа и 
обществените места 2010 г 

През летните месеци се 
извършва оросяване нчрез 
машинно миене на дюзи 

През летните месеци се 
извършва оросяване нчрез 
машинно миене на дюзи 

Pdx_t_12.2.7 Изготвяне на проект и изграждане на система от 
велосипедни алеи на територията на Община 
Пловдив 

2010 г 

- Изготвена е стратегия за 
изграждане на система 
велосипедни алеи. 
Кандидатства се за средства  
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Pdx_t_12.2.8 Създаване и поддържане на база данни за 
количествата и качествата на 
продадените/използваните горива по видове на 
територията на Община Пловдив 

2010 г 

Неприложимо, т.к. териториално-
статистическо бюро не извъшва 
такива наблюдения. Община 
Пловдив поддържа  база данни за 
адресите на бензиностанциите и 
техните материално отговорни 
лица, както и за изразходваните 
течни и твърди горива от 
обществените сгради  на 
територията на 
административните райони  

Неприложимо, т.к. 
териториално-статистическо 
бюро не извъшва такива 
наблюдения. 
Община Пловдив поддържа  
база данни за адресите на 
бензиностанциите и техните 
материално отговорни лица, 
както и за изразходваните 
течни и твърди горива от 
обществените сгради  на 
територията на 
административните райони 

Pdx_r_12.2.9 Контрол на източниците на емисии във въздуха 
с мощност над 500kW и на използваните от тях 
горива 2010 г 

РИОСВ Пловдив контролира 40 
предприятия с инсталации с 
мощност над 500kW. Част от тях 
са преминали на природен газ 

РИОСВ Пловдив контролира 
38 предприятия с 
инсталации с мощност над 
500kW. 

Pdx_i_12.2.10 Ежегодна актуализация и отчитане 
изпълнението на дейностите по Програмата за 
подобряване КАВ на територията на Община 
Пловдив 

2010 г 

Взето е решение за 
актуализиране на Плана за 
действие 2003-2010 

Изготви се задание за 
Актуализация за Програма 
за подобряване на 
качеството на атмосферния 
въздух на територията на 
Община Пловдив и на План 
за действие 
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Pdx_t_12.2.11 Поддържане на база данни за КАВ и изнасяне в 
Общинския портал информация за състоянието 
на атмосферния въздух, проблеми, проекти, 
инициативи и др. 

2010 г 

Започна въвеждане на 
информация за замърсяване на 
атмосферния въздух от АИС 
„Баня Старинна” в „Местната 
система за наблюдение и 
прогнозиране (моделиране) 
замърсяването на въздушния 
басейн на територията на 
община Пловдив”  

Въвежда се  информация за 
замърсяване на 
атмосферния въздух и 
разширяване на базата 
данни на Местната система, 
както и създаване на 
входящ софтуер 
автоматично разчитащ и 
въвеждащ файловете. 
Ежедневно се визуализира 
състоянието на 
атмосферния въздух на 
електронно табло пред 
общината  

 

Pdx_t_12.2.12 Разработване и осъществяване на Програма за 
информираност в училищата на всички нива за 
проблемите със замърсяването на атмосферния 
въздух 

2010 г 

- няма информация 
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Легенда: Pdx_i;r;o;f;t_Y.Z.W 

    Pd - Пловдив 

     х – мярка от стария План за действие 

                i - информационна  

    r – регулаторна 

               o - организационна  

f – фискална 

t – техническа 

Y.Z - число,  номер на приоритета 

W - число,  номер на мярката 

Pdx_t_12.2.13 Разпространение на материали (листовки, 
брошури) с информация как всеки гражданин 
може да допринесе за подобряване КАВ 2010 г 

Изготвени и разпроспространени 
брошури и плакати „Да опазим 
въздуха чист в лесни стъпки” 

Разпроспространени 
брошури и плакати „Да 
опазим въздуха чист в лесни 
стъпки” 

Pdx_t_12.2.14 Да се разработи процедура/правилник за 
контрол по спазване на изискванията на 
членове 4, 5, 7 и 8 от НАРЕДБА за опазване на 
околната среда на територията на община 
Пловдив, приета с Решение № 199, взето с 
Протокол № 10/28.05.2009 г. 

2010 г 

- Инпекторатът извършва 
проверки по спазване на  
НАРЕДБА за опазване на 
околната среда на 
територията на община 
Пловдив 

Pdx_t_12.2.15 В Програмата по чл. 37, ал. 2 на НАРЕДБАТА за 
развитие, поддържане и опазване на зелената 
система на община Пловдив, приета с Решение 
№ 225 на ОС, взето с Протокол № 11/11.06.2009 
г. да се разработи и въведе процедура за 
извършване на проверките по чл.22, ал. 4 и чл. 
28 

2010 г 

- Назначена е заповед на 
кмета и извършени проверки 
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Приложение № 5 Отчет на Краткосрочния план за действие 2006-2008г. 
 

1.ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ 

 

1.1 Изграждане на Южния обходен колектор. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив, “ВиК” ЕООД 

Начален и краен срок: 2006-2018 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.: 

Община Пловдив, МОСВ, Държавен Бюджет, ПУДООС, НФООС - 35 165 000 лв. 

Очакван ефект: Подобряване отвеждането на отпадъчните води до ПСОВ. 

 

Доклад: Южният обходен колектор  е подобект на обект „Интегриран воден 

обект Пловдив – юг”, за който Община Пловдив кандидатства по Оперативна 

програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1, Референтен № на 

процедурата: BG161PO005/08/1.10/02/04 и който проект ще бъде на стойност 

близо 150 млн. лева без ДДС. 

 

„Интегриран воден обект Пловдив – юг” включва в състава си няколко 

подобекта, както следва: 

 

1. Главен канализационен колектор I – A /Южен обходен колектор/ 

Необходимостта от проектиране и изграждане на Южен обходен колектор е 

особено актуална в последните години, когато при всеки по–голям и по-

продължителен дъжд на територията на гр.Пловдив, градът се явява под „водна 

обсада”, съществуващите канализационни колектори, както и цялата 

канализационна мрежа заработва под напор и се наводняват както улици, така и 

избите на частните и обществените застройки. 

 

Идеята за разтоварване на канализационната мрежа на гр. Пловдив съществува 

още от 1988г., когато бе разработен в идейна фаза проекта „Реконструкция 

канализационна мрежа на гр. Пловдив”. Съгласно разработката се предвиждаше 

северната градска част да се разтовари чрез новопроектиран „Северен обходен 

колектор”, който е въведен в експлоатация, а южната част на града да се 

разтовари чрез бъдещия „Южен обходен колектор”. Последният ще служи за 



   

 197 

улавяне и транспортиране на всички отпадъчни води – битови, промишлени и 

дъждовни от южната жилищна и промишлена зона на град Пловдив, както и от 

прилежащите към контактната зона села от Родопската яка - Брестник, Белащица, 

Брани поле, Куклен, Марково, Първенец и Храбрино до Пречиствателна станция 

за отпадъчни води на гр. Пловдив, т.е. да поеме води и от Община „Родопи”. 

 Начало на канала - Пречиствателна станция за отпадични води на гр. Пловдив 

 Край на канала – бул. „Пещерско шосе”, пред Хирургиите 

 Обща дължина  - 10,6 км 

 

За първия етап от колектора /участък от Пречиствателната станция за отпадъчни 

води до Преливник № 1 – ж.п. линия Пловдив – Бургас/ има изготвен работен 

проект. Остават за проектиране още пет етапа от общата му дължина, както и 

подетапи от него, които включват следните подобекти: 

а) Реконструкция и саниране на Марковски отливен канал с дължина 4,5 км, 

трапецовидно сечение с частична облицовка на 1,25 км - Няма проектна 

готовност във фаза:РП 

б) Разтоварващ колектор от Сточна гара до Асеновградски надлез със сечение 

ф1600мм, с дължина 2,6 км. Има проектна готовност във фаза:РП 

в) Разтоварващ колектор по бул. „Македония” и ул. „П. Стоев” със сечение 

ф1600мм и 1200мм, с дължина 1,8 км. Има проектна готовност във фаза:РП  

 

Обща стойност на обекта по експертна оценка – 84 500 000 лв. без ДДС 

 

За целия Южен обходен колектор има изготвен Идеен проект. Има издадено 

Разрешение за строеж  № 1/07.01.2009г. за обект: „Интегриран воден обект 

Пловдив – юг” 

 

2. Главни водопроводни и канализционни клонове в кв. „Остромола-

Беломорски” 

За този подобект има работни проекти, а строителната му стойност възлиза на 

25 122 639 лв. с ДДС, или 20 935 532 лв. без ДДС 

 

3. Магистрален водопровод по бул. „Ал. Стамболийски”, ул. „Модър” и ул. 

„Царевец” /участък от Кукленско шосе до Пещерско шосе/  
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Този участък е с дължина около 5000м и диаметри ф500 и ф600мм. и се 

предвижда да бъде от чугун, съгласно решение на Експертен Съвет на Община 

Пловдив. Същият участък съвпада с част от трасето на Южен обходен колектор. 

Трасето на Магистралния водопровод се предвижда в съществуващото платно на 

бул. „Ал. Стамболийски”. Новият магистрален водопровод подменя съществуващи 

магистрални водопроводи Е ф546 и Е ф475 в участъка от Пещерско шосе до 

Кукленско шосе. 

 

Има проектна готовност във фаза: Идеен проект 

Обща стойност на обекта по експертна оценка – 5 668 100 лв. без ДДС 

 

4. Второстепенни водопроводи по бул. „Ал. Стамболийски”, ул. „Модър” и 

ул. „Царевец” /участък от Кукленско шосе до Пещерско шосе/ 

 

Участъкът е с дължина 5000м. Водопроводите са 2 бр. за специфични нужди за 

захранване на прилежащата застройка, от двете страни на булеварда и с 

диаметър ф160 от PE-HD, единият от които представлява подмяна на 

съществуващ, а втория се явява като нов. 

Има проектна готовност във фаза: Идеен проект 

Обща стойност на обекта по експертна оценка – 11 123 950 лв. без ДДС 

 

5. Магистрален водопровод и водопровод за специфични нужди по бул. „К. 

Величков”.  

 

Едновременно с изграждането на разтоварващия канализационен колектор по 

бул. “Константин Величков”, предвиждаме да се изгради и магистрален 

водопровод от чугун Ø500 мм в паралел с второстепенен водопровод PE-HD Ø160 

мм. Дължината на тези водопроводи е 2 250 м. и представляват подмяна на 

съществуващи водопроводи. Същите се предвиждат в участъка от бул. “Хр. 

Ботев” до ул. “Хан Аспарух” и от ул. “Апостол Узунов” до продължение бул. “Ал. 

Стамболийски”. 

 

Има проектна готовност във фаза: Идеен проект 

Обща стойност на обекта по експертна оценка – 2 778 750 лв. без ДДС 

 



   

 199 

6. Магистрален водопровод и водопровод за специфични нужди по бул. 

„Македония” 

 

Едновременно с изграждането на разтоварващ канализационен колектор по бул. 

“Македония”, предвиждаме да се изгради и магистрален водопровод от чугун 

Ø900мм в паралел с второстепенен водопровод PE-HD Ø160мм. Дължината на 

тези водопроводи е 1150 м. Същите се предвиждат в участъка от бул. “Ал. 

Стамболийски” до ул. “К. Нунков”. Магистралният водопровод се явява като нов, а 

този за специфични нужди като реконструкция в определен участък и като нов в 

участъка, където липсва такъв. 

 

Има проектна готовност във фаза: Идеен проект 

Обща стойност на обекта по експертна оценка – 3 582 250 лв. без ДДС 

 

7. Водопровод за специфични нужди по ул. „Петър Стоев” 

 

Едновременно с изграждането на разтоварващ канализационен колектор по ул. 

“Петър Стоев”, предвиждаме да се изгради и водопровод за специфични нужди от 

тръби PE-HD Ø160мм. Дължината на този водопровод е 1350м. Същият се 

предвижда в участъка от бул. “Македония” до ул. “К. Геров”. Водопроводът се 

явява като реконструкция на съществуващ такъв с малък диаметър. 

 

Има проектна готовност във фаза: Идеен проект 

Обща стойност на обекта по експертна оценка – 373 500 лв. без ДДС 

 

1.2 Изготвяне на програма за поетапно подменяне на стари и амортизирани 

канализационни тръби и съоръжения. 

 

Отговорен за изпълнението: “ВиК” ЕООД 

Начален и краен срок: Постоянен 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.: 

“ВиК” ЕООД, кредитиране  

Очакван ефект: Предотвратяването на течовете от канализационната мрежа и 

подобряване на водоотвеждането. 
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Доклад: Изготвен е график за изграждане по години, местонахождение и 

технически параметри на обектите от “ВиК” ЕООД. 

 

№  

Наименование График за изграждане по години 

Местонахождение и технически параметри 

на обекта 
2009 2010 2011 2012 2013 

  гр. Пловдив             

I Канализационни мрежи              

1 
Канализация по ул.Май 

ф300                            

225м 
√         

2 
Канализация по ул.Преслав 

ф600                            

265м 
√         

3 
Канализация по ул.Владая към бул.6-ти 

септември 

ф300                          

250м 
√         

4 
Канализация по ул.Арчарица към бул.Мария 

Луиза 

ф300                          

150м 
  √       

5 
Канализация по ул.Лев Толстой между 

бул.Мария Луиза и ул.Богомил 

ф300                          

600м 
  √       

6 
Канализация по ул.Мали Богдан пред №66 от 

ул.хан Тервел към ул.Гогол 

ф300                          

42м 
  √       

7 
Канализация по ул.Ген Кюркчиев към 

ул.В.Априлов 

ф400                          

100м 
    √     

8 
Канализация по ул.Г.Измирлиев 

ф400                          

150м 
    √     

9 
Канализация по ул.Севастопол 

ф400                          

200м 
    √     

10 
Канализация по ул.Тодор Икономов 

ф400                          

100м 
      √   

11 
Канализация по ул.Скопие (в у-ка между 

бул.Цар Борис III и ул.Братя Бъкстон) 

ф400                          

200м 
      √   

12 
Канализация по ул.Н.Вапцаров (в у-ка между 

бул.Цар Борис III и ул.Братя Бъкстон) 

ф400                          

200м 
        √ 

13 
Канал от ул.Братя Бъкстон към авторемонтен 

завод 

ф300                          

100м 
√         

14 Канал по ул.Възход към ул.Елба ф300                          √         
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50м 

15 
Канал по ул.маестро Атанасов към Пишещи 

машини 

ф300                          

500м 
  √       

16 
Канал по ул.Менделеев (в у-ка от бул.Източен 

до ул.Найчо Цанов) 

ф300                          

200м 
    √     

17 
Канал по ул.Иларион Макариополски (в у-ка от 

ул.Славянска до бул.Хр.Ботев) 

ф400                          

150м 
      √   

18 
Канал по ул.Рогошко шосе (в у-ка от 

"Напредък" до ЖП прелез) 

ф500                          

200м 
    √     

19 
Канализация по ул.Славянска (в у-ка от 

Др.Владо и ул.И.Макариополски) 

ф300                          

50м 
√         

20 
Канализация по ул.Борислав (в у-ка от 

ул.Славянска до ул.Богомил) 

ф400                          

100м 
    √     

21 
Канализация по ул.Цар Калоян 

ф350                          

100м 
    √     

22 
Канализация по ул.Люле Бургас 

ф400                          

200м 
        √ 

23 
Канализация по ул.Тодор Икономов 

ф400                          

100м 
      √   

24 
Канализация по ул.Бързия 

ф400                          

100м 
        √ 

25 
Канализация по ул.Върховръх 

ф400                          

200м 
        √ 

 

 

 

1.3 Изграждане на канализационна мрежа в кварталите “Остромила” и 

“Беломорски”. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив,“ВиК” ЕООД и МРРБ  

Начален и краен срок: 2006-2011 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.: 

Община 

 Пловдив, “ВиК” ЕООД, Държавен  Бюджет, ПУДООС 

Очакван ефект: Постигане на пълна канализираност на Общината и  

предотвратяване замърсяването на подземните води. 
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Доклад: Във връзка с решаването на проблемите на Пловдив с отпадните води, 

общината кандидатства с проект за над 50 милиона евро по оперативна програма 

„Околна среда”. Този проект включва изграждането на южен обходен колектор 

заедно с изграждането на канализацията в кварталите „Беломорски” и 

„Остромила”. За подобект канализционни клонове в кв. „Остромола-

Беломорски”има работни проекти, а строителната му стойност възлиза на 

25 122 639 лв. с ДДС, или 20 935 532 лв. без ДДС. 

 

1.4 Локално пречистване на производствените отпадъчни води, зауствани в 

градската канализация и упражняване на контрол. 

 

Отговорен за изпълнението: Производствени предприятия, 

“ВиК” ЕООД, РИОСВ-контрол, Община Пловдив-контрол 

Начален и краен срок: 2006-2011 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.: 

Община 

 Пловдив, “ВиК” ЕООД, Държавен  Бюджет, ПУДООС 

Очакван ефект: Постигане на пълна канализираност на Общината и  

предотвратяване замърсяването на подземните води. 

 

Доклад: Периодично “ВиК” ЕООД с РИОСВ Пловдив извършват съвместни 

пробовземания от отпадъчните води на производствените предприятия, чието 

производство изисква работа с тежки метали и предполага изпускане в градската 

канализация тежки метали и нефтопродукти – „Пулпудева” – кожарска фабрика, 

„Мони” – галванични покрития. 

 

1.5  Определяне на площадки за депониране на обезводнените утайкии 

изготвяне на проекти, отговарящи на съвременните изисквания. 

 

Отговорен за изпълнението: Областна администрация, Община Пловдив, 

“ВиК” ЕООД  

Начален и краен срок: 2006-2007 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.: МОСВ,  

Община Пловдив, “ВиК” ЕООД, Държавен Бюджет, ПУДООС  
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Очакван ефект: Решаване на въпроса с депонирането на утайките от ПСОВ за  

дълги години. 

 

Доклад: Организирани са многократни срещи с представители на Община 

Пловдив, “ВиК” ЕООД, Областна администрация, РИОСВ Пловдив, Басейнова 

дирекция – ИБР, РИОКОЗ-Пловдив и близките общини.  

Решението от работната среща е: 

1. В срок до 12.11.2008г. да бъдат изготвени предпроектни проучвания в няколко 

варианта с технико-икономическа обосновка от ВиК ЕООД, които да бъдат 

съгласувани с РИОСВ – Пловдив, РИОКОЗ – Пловдив и БД.  

2. След предоставяне на всички предпроектни проучвания на Община Пловдив, 

да бъде сформирана комисия от експерти на техническо ниво за избор на 

вариант за обработка и депониране на утайките от ПСОВ – Пловдив, като се 

има предвид голямата енергоемкост на процеса на изсушаване на кека. 

 

1.6 Въвеждане в експлоатация на Северния обходен колектор. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив, “ВиК” ЕООД  

Начален и краен срок: 2007 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.: 

Община Пловдив, Държавен Бюджет, НФООС (SEKO-Швейцария), ПУДООС - 

12 000 000 лв. 

Очакван ефект: Предотвратяване замърсяването на речните води от 

непречистените отпадъчни води  

 

Доклад: Един от основните приоритети във визията за околната среда в сектор 

води  заложени в Програмата за околна среда на Община Пловдив се свежда до 

цялостно отвеждане на битовите и производствените отпадъчни води в градската 

ПСОВ. С изграждането и пускането в експлоатация на Северния обходен колектор 

се приключва с първият етап от реализирането на поставения краткосрочен план 

за действие по отношение на отвеждането и пречистването на отпадъчните и 

условно-чисти дъждовни води.  
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1. Наименование: 

“Изграждане на Северен обходен канал и помпена станция за прехвърляне 

на отпадъчни води през река Марица - гр. Пловдив” 

Съгласно титулният списък и план-програмата за изграждането му, обектът 

е разделен на два етапа: 

I  етап – Прехвърляне на отпадъчните води през р. Марица; 

II етап – Северен обходен колектор. 

В първия етап са включени подобектите: преминаване през р. Пясъчник, 

дублиращ колектор VІІ А, преливник № 1, помпена станция за отпадни води и др. 

Този етап е приоритетен за изпълнение. 

2. Финансиране: 

Обектът е стартирал в процедура за проектиране през 1985 г. С цел по-бързо 

решаване на съществуващия екологичен проблем, същият е включен като 

екологичен обект за финансиране по Закона за държавния бюджет за 1992 г., като 

в изграждането му участва и община Пловдив със собствени средства.  

 

През 1999 г. във финансирането на проекта се включва и НФООС с отпускане на 

безвъзмездна помощ в размер на 850 000 лева. 

 

Едновременно с това, Община Пловдив кандидатства за включване в 

Споразумението между правителството на Република България и правителството 

на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ 

/подписано на 24 декември 1992 г. в София/за финансиране на първия етап от 

обекта. Като резултат, през 2001 г. проектът бива одобрен за финансиране по 

силата на това споразумение. Задължението на швейцарската страна е 

безвъзмездно да достави оборудването за помпената станция, а на българската – 

изграждането на сградния фонд и прилежащата към него инфраструктура, като е 

осигурено и съфинансиране от НФООС, Община Пловдив и републиканския 

бюджет. 

 

Безвъзмездната помощ е предназначена за изграждане на Северен обходен 

колектор и съоръжения за прехвърляне на отпадъчни води през река Марица - гр. 

Пловдив. 
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Сумата се превежда на траншове след отчитане на съответните количества 

строително-монтажни работи. Контрол за целесъобразното усвояване на 

средствата се осъществява от Регионалната инспекция за опазване на околната 

среда и водите/РИОСВ/ и Изпълнителното бюро на НФООС.  

 

Съгласно чл. 11, ал. 1 на Закона за държавния бюджет на РБ за 2002 г., Проекта 

“Северен обходен колектор и съоръжения за прехвърляне на отпадъчни води през 

река Марица- гр. Пловдив” се финансира с утвърдените от Министъра на 

финансите средства за капиталови разходи на съответната община, в рамките на 

които задължително се осигурява финансиране за екологичните обекти по 

Приложение 5 към чл. 11. Предвидените средства за 2002 г. са в размер на 

1 000 000 лв. 

 

Разпоредбата на чл. 12 на Закона за ДБ за 2002 г. дава право на общините да 

извършват разходи от общинските бюджети за придобиване на дълготрайни 

материални активи над определените със закона с източник на финансиране до 

25 на сто от размера на местните данъци и неданъчните приходи. 

 

Съгласно план - програмата на Проекта за изпълнението на проектни и 

строителни дейности са предвидени следните средства: І етап – 13 600 000 лв. и 

за ІІ етап – 7 500 000 лв. 

 

Отпуснатите средства с натрупване към края на 1999 г. са в размер на 2 876 274 

лв., разпределени по източници на финансиране както следва: 

- собствени средства  -    263 053 лв.; 

- ДБ                              - 1 763 221 лв.; 

- НФООС                     -   850 000 лв. 

 

Строително монтажните работи на обекта са приключили в края на 2008г. 

Предстоящо е приемане на обекта с Акт обр.15 и обр.16 и издаване на 

Разрешение за ползване след Държавна приемателна комисия. 

 

Важността от изграждането на обекта произлиза от съществуващото високо 

екологично ниво на замърсеност, влияещо на околната среда и по-специално 

върху водите на река Марица. След изпълнение на  проекта са обхванати 
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отпадните води от Северната градска част на гр. Пловдив и отведени за 

пречистване в съществуващата пречиствателна станция за отпадни води на гр. 

Пловдив.  

 

1.7 Актуализация и разширение на съоръженията от утайковото стопанство на 

ПСОВ 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив, “ВиК” ЕООД  

Начален и краен срок: 2007-2010 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.: МОСВ, 

Община Пловдив, “ВиК” ЕООД, Държавен Бюджет, ПУДООС  

Очакван ефект: Подобряване качествата на формираните утайки от ПСОВ  

 

Доклад: Във връзка с проблема, посочен в т.1.5, ВиК Пловдив финансира 

изготвяне на предпроектни проучвания за методи за обработка на утайките, като 

сме се спрели на метода с изсушаване и последващо изгаряне на същите. На 

този етап, изграждането на такава инсталация е включено в „Оперативна 

програма ОС”, като се очаква нейното финансиране от европейските фондове.  

 

1.8 Определяне на площадки за депониране на обезводнените утайкии 

изготвяне на проекти, отговарящи на съвременните изисквания 

 

Отговорен за изпълнението: Областна администрация, Община Пловдив, 

“ВиК” ЕООД  

Начален и краен срок: 2006-2007 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.: МОСВ, 

Община Пловдив, “ВиК” ЕООД, Държавен Бюджет, ПУДООС  

Очакван ефект: Решаване на въпроса с депонирането на утайките от ПСОВ за 

дълги години 

 

Доклад: Организирани са многократни срещи с представители на Община 

пловдив, “ВиК” ЕООД, Областна администрация, РИОСВ Пловдив, Басейнова 

дирекция – ИБР, РИОКОЗ Пловдив и близките общини. До този момент всички 

общини заявяват, че нямат подходящ терен за изграждане на депо за утайки от 

ПСОВ. 
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1.9 Проект за ликвидация, рекултивация и мониторинг на депото за утайки от 

ПСОВ в землището на с. Катуница. 

 

Отговорен за изпълнението: Областна администрация, Община Пловдив, 

“ВиК” ЕООД  

Начален и краен срок: 2007-2008 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.: МОСВ,  

“ВиК” ЕООД, Държавен Бюджет 280 000 лв. за 2006-2007 

Очакван ефект: Установяване екологосъобразността от депонирането на 

 утайките от ПСОВ и намиране на решение за безвредното им съхранение  

 

Доклад: Изготвен е „План за мониторинг на депото за утайки от ПСОВ в 

землището на с.Катуница и идеен проект за рекултивацията му. Предстои 

разработване на работен проект. 

 

2. ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ОБЩИНАТА И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВАТА НА 

ПИТЕЙНАТА ВОДА 

 

 

2.1 Съставяне на график за подмяна на старите тръби от водопроводната 

мрежа 

 

Отговорен за изпълнението:“ВиК” ЕООД  

Начален и краен срок: постоянен 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:“ВиК”  

ЕООД, кредитиране  

Очакван ефект: Намаляване на загубите на вода по водопроводната мрежа и  

увеличаване ефективността 

 

Доклад: Изготвена е от “ВиК” ЕООД програма по години относно водопроводната 

мрежа на гр.Пловдив, в която са описани: обект, вложени материали, количества 

и използвана технология. 
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№  
Програма по 

години 
Обект  

(описание) 
Вложени 

материали 

Количества 
(единица 

мярка) 

Използвана 
технология 

 
2009 

I. Водоснабдяване 

1.3. Водопроводни мрежи 

  гр.Пловдив         

    

ремонт 
водопровод 
ул.Младежка 

РЕ160 1500м(3г) изкопна 

    

ремонт 
водопровод 
жк.Тракия А12 
бл.259-267 

РЕ160 600м изкопна 

    

ремонт 
водопровод 
ул.Блатиста 

РЕ110 100м изкопна 

    

ремонт 
водопровод 
ул.Шейнова 

РЕ110 100м изкопна 

    

ремонт 
Храбрински 
водопровод 

Ч300 150м изкопна 

            

2010 

I. Водоснабдяване 
  

1.3. Водопроводни мрежи 

  гр.Пловдив         

    

ремонт 
водопровод 
ул.Младежка 

РЕ160 1500м(3г) изкопна 

    

ремонт 
водопровод 
ул.Родопи 

РЕ110 1000м изкопна 

    

ремонт 
водопровод 
ул.Янтра 

РЕ110 100м изкопна 

    

ремонт 
водопровод 
ул.Волтер 

РЕ110 100м изкопна 

    

ремонт 
водопровод 
ул.Плиска 

РЕ110 100м изкопна 

            

 2011 

I. водоснабдяване 

1.3. Водопроводни мрежи 

  гр.Пловдив         

    

ремонт 
водопровод 
ул.Младежка 

РЕ160 1500м(3г) изкопна 
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ремонт 
водопровод 
ул.Варшава 

РЕ110 230м изкопна 

    

ремонт 
водопровод 
ул.Видима 

РЕ110 50м изкопна 

            

2012 

I. водоснабдяване 

1.3. Водопроводни мрежи  

  гр.Пловдив         

    

ремонт 
водопровод 
ул.Антон 
Палазов 

РЕ110 800м изкопна 

    

ремонт 
водопровод 
ул.Месемврия- 
от ул.Богомил 
до 
бул.Хр.Ботев 

РЕ110 400м изкопна 

    

ремонт 
водопровод 
ул.Н.Луков 

РЕ110 100м изкопна 

            

2013 

I. водоснабдяване 

1.3. Водопроводни мрежи 

  гр.Пловдив         

    

ремонт 
водопровод 
бул.Христо 
Ботев - от 
Военна 
болница до 
бул.Източен 

РЕ160 600м изкопна 

    

ремонт 
водопровод 
ул.Иларион 
Макариополски 

РЕ110 1000м изкопна 

    

ремонт 
водопровод 
ул.Осем 

РЕ110 100м изкопна 

    

ремонт 
водопровод 
ул.Варшава от 
ул.Тодор 
Влайков до 
бул.Хр.Ботев 

РЕ110 400м изкопна 

    

ремонт 
водопровод 
ул.Мадара 

РЕ110 100м изкопна 
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2.2  Водоснабдяване на гр. Пловдив от каскада “Въча”- актуализация на 

проекта, в т.ч и този за водопроводната система на града 

 

Отговорен за изпълнението: Областна управа, Община Пловдив,“ВиК” ЕООД, 

МРРБ, МОСВ  

Начален и краен срок: 2006-2014 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.: 

Държавен бюджет, МРРБ, ФАР- ИПСА, външни кредитори, банки,Община 

Пловдив, МОСВ, “ВиК” ЕООД - 130 400 000 лв. 

Очакван ефект: Подобряване водоснабдяването на населението и на  

промишлените предприятия и на сигурността на водопроводната мрежа 

 

 

Доклад: Обектът е в процес на проектиране. Към момента са изпълнени фазите: 

Техническо задание и Прединвестиционно проучване със средства на Община 

Пловдив в размер на обща стойност 932 600 лв.   

От 2008г. обектът премина за последващи действия в МРРБ, предвид неговия 

приоритет и статут на национален обект. В края на 2008г. бе проведен конкурс по 

ЗОП за избор на изпълнител за проектиране на обекта във фаза: Идеен проект. 

 

 

2.3 Плануване на мероприятия с цел подобряване качествата на подземните 

води, използвани за водоснабдяване на града и за напояване 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив, “ВиК” ЕООД, МРРБ,  

“Напоителни системи” 

Начален и краен срок: 2007-2014 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.: 

Община Пловдив, МОСВ, “ВиК” ЕООД, кредитиране 

Очакван ефект: Подобряване на качествените показатели на използваната вода 

 за питейни нужди и напояване 

 

Доклад: Изготвен е график от “ВиК” ЕООД за основни ремонти и реконструкция на 

водоснабдителните обекти с цел подобряване качествата на подземните води.  
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№  

Наименование График за изграждане по години 

Местонахождение и технически параметри на обекта 2009 2010 2011 2012 2013 

  гр. Пловдив             

I 

Водоснабдителни обекти -основни ремонти и 

реконструкции             

1 Строителство на нови тръбни кладенци 10бр. √ √ √     

2 Втори водосток на отливния канал на ПС Север   √         

II Водопроводни мрежи              

1 Магистрален водопровод по ул.Скопие Чф300,1100m √         

2 
Водопровод по бул. Руски - РМ 

Чф500мм, 

1300м 
√         

3 
Водопровод по бул. Христо Ботев - РМ 

Чф500мм, 

1200м 
√         

4 
Водопровод по бул. Коматевско шосе 

PEHDф225 

2194м 
√         

5 
Водопровод по бул. Копривщица - РМ 

Чф600мм, 

2190м 
√         

6 Водопровод по ул.Михалаки Георгиев   √         

7 
Водопровод ул. Богомил - РМ 

Чф400мм, 

750м 
√         

8 
Водопровод ул. Славянска - РМ 

Чф300мм, 

700м 
√         

9 
Водопровод ул. Юндола - РМ 

Чф500мм, 

1420м 
√         

10 Водопровод ул. Белица   √         

11 
Водопровод по бул. Руски - от ул.гладстон до 

ул.Иван Вазов 
  √         

12 
Водопровод ул.Орфей 

РЕ160          

87м                             
√         

14 
Водопровод   бул.Дунав-ул.Борба 

Ст.630    

1000м 
  √ √     

15 
Водопровод   бул.Дунав от В.Левски до 

В.Априлов 

Ст.159           

1500м 
√         

16 

Водопровод бул.ВасилАприлов 

Е400,500м              

Е475,1000м          

Ст.530,2000м      

  √ √ √   

17 

Водопровод ул.Константин Величков 

Е400                  

Ч 400           

1400м 

    √ √   
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18 

Подмяна магистрален водопровод 

бул.Н.Вапцаров                                                             

(от Коматевско шосе до бул.Цар Борис III) 

Ч400 ,1410м   

Ч300,1450м 
√ √ √ 

    

19 

Подмяна магистрален водопровод      ул.Г.Броди 

и ул.Д.Груев(от ул.Македония до Коматевско 

шосе) 

Ч200         

1150м    
    

√ 

    

20 

Подмяна магистрален водопровод      

ул.Копривщица(западното платно) до 

бул.Н.Вапцаров 

Ч500         

1250м    
        

√ 

21 

Подмяна магистрален водопровод      

ул.Царевец(от Пещерско шосе до софийската ЖП 

линия) 

Ч500         

800м    
√ √ 

      

22 

Подмяна магистрален водопровод      

ул.Модър(от софийската ЖП линия до 

Коматевско шосе) 

Ч500         

500м    
√ √ 

      

23 

Подмяна магистрален водопровод      

бул.Стамболийски(от Коматевско шосе до 

Ст.Стамболов и  от Ст.Стамболов до                     

Цар Борис III) 

Ч400,1440м  

Ч300,1760м    

    

√ √ √ 

24 
Подмяна на същ.магистрален водопровод по 

бул.6-ти Септември 

Ч400,2275м  

Ч500,464м      
√ 

      

25 
Подмяна на същ.магистрален водопровод по 

бул.Мария Луиза 

Ч400,           

2190м   
√ 

      

26 
Подмяна на същ.магистрален водопровод по 

ул.Гладстон 

Ч300         

470м   
√   

    

27 
Подмяна на същ.разпределителен водопровод по 

бул.Марица-север 

ПЕ140         

2000м   
√ 

      

28 
Подмяна на същ.разпределителен водопровод по 

бул.Ст.Стамболов 

ПЕ140         

500м   
√ 

      

29 
Подмяна на същ.магистрален водопровод по 

бул.К.Нунков 

Ч400,700м 

ПЕ125,700м   
√ 
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3. ПОЧИСТВАНЕ КОРИТОТО НА РЕКА МАРИЦА ОТ НАНОСИ И 

РАСТИТЕЛНОСТ 

 

 

3.1 Почистване коритото на р.Марица от наносни материали в обхвата на 

територията на Общината. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: постоянен 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Държавен бюджет, Община Пловдив, ПУДООС, ПИП-ЕАД-София  

Очакван ефект: Подобряване естетическото състояние на реката, увеличаване  

пропускната способност и хидротехническото състояние на реката. 

 

Доклад: Изготвен е проект ”Почистване на дървесната и храстова растителност 

на коритото на р. Марица, без изнасяне на инертни материали, в регулационните 

граници на гр. Пловдив, в участъка от ЖП мост на линия Пловдив-Карлово до р. 

Пясъчник". Проектът ще бъде представен в ПУДООС за отпускане на 

безвъзмездна помощ. 

 

3.2 Корекция и възстановяване на подпорните стени на левия бряг на 

р. Марица от ж.п. моста до бента на гр. Пловдив – проектът предстои да се 

актуализира. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: 2006-2010 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Държавен бюджет, Община Пловдив, ПУДООС, Европейски фондове  

7 500 000 лв. 

Очакван ефект: Укрепване на бреговата ивица. 

 

Доклад: Като част от предпроектни проучвания за състоянието на леглото на р. 

Марица е извършено: 
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 Геодезическо заснемане от ОП „Паркове и градини” на корито, водно течение и 

подпорни стени р. Марица на територията на гр. Пловдив – от съоръжение „Бента” 

до моста на бул  „Цар Борис ІІІ Обендинител”; 

 Заснемане от „Евросенс”.  

Предстои събиране на база от хидротехнически данни. 

Компилацията от информация ще бъде използвана за  компютърно моделиране 

на заливаемите територии при наводнения, както и за актуализиране на проекта 

за корекция и възстановяване на подпорните стени на р. Марица. 

 

 

3.3 Актуализация и реализация на проект за изграждане на “Северен 

облекчителен колектор”. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: 2006 – актуализация, 2009 – реализация 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Държавен бюджет, Община Пловдив, ПУДООС, Европейски фондове  

4 150 000 лв.лв. 

Очакван ефект: Поддържане на постоянно ниво на подземните води и  

извеждане на водите от оризищата с цел намаляване на хидравличното  

натоварване на ПСОВ. 

Доклад: Разработването и реализирането на проекта за Северния обходен 

колектор е съобразен със съвременното урбанистично развитие на града, 

икономическото развитие и други фактори и облекчава работата на 

канализационната мрежа като поема всички формирани битови, производствени и 

дъждовни отпадъчни води и ги отвежда до ПСОВ. Изграден е помпена станция 

“Север”, която прехвърля  отпадъчните води през Марица за отвеждането им до 

ПСОВ. Тази помпена станция е единствената за цялата канализационна система 

на град Пловдив.  
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4. ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСА С ТРЕТИРАНЕТО НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 

 

 

4.1 Мониторингова дейност на депото за неопасни отпадъци в с. Цалапица 

 

Отговорен за изпълнението: “Водострой-Пловдив” АД 

Начален и краен срок: постоянен 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив 5 000 лв. 

Очакван ефект: Контрол на емисионното и имисионното състояние на 

 компонентите на околната среда в района на депото. 

 

Доклад: Системата за мониторинг, контрол и информация включва следните 

наблюдавани елементи: 

1. Входящ контрол на отпадъците; 

При влизане в обект „Депо за неопасни отпадъци на гр. Пловдив, в землището на 

с. Цалапица, сметоизвозващите автомобили преминават през автовезната, като 

се отчитат документите съпровождащи отпадъците, както и се прави визуална 

проверка на същите. Указва се площадката за разтоварване на автомобилите. 

Данните от входящия контрол се нанасят в журнал и се обработват ежедневно. 

2. Метеорологични данни; Извършва се ежедневно измерване на показателите – 

количество валежи и температура (мин., мах., и в 14 часа) 

3. Води (инфилтрат от тялото на депото, повърхностни и подземни); 

- Мониторнига на обема и състава на инфилтратните води в ретензионните 

басейни се извършва месечно. Излишните инфитратни води се извозват в ПСОВ 

– Пловдив. Вземат се проби за химически анализ, като по този начин се следи за 

състава им. Копие от протоколите се изпращат в РИОСВ – Пловдив, а нивата се 

записват ежемесечно в дневник, съхраняван на обекта. 

- Извършва се мониторниг на подземните води – четири пъти годишно. Същото се 

извършва от акредитирана лаборатория на ИАОС по сключен договор. 

4.Газови емисии от тялото на депото; 

Измерват се отделящите се газове в газоотвеждащите кладенци – ежемесечно. 

5.Състояние на тялото на депото (топография) 
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При експлоатацията на депото се определят ежегодно структура и състав на 

отпадъчното тяло и поведение ( слягания ) на повърхността на тялото на депото. 

 

Информационнатка система обхваща данни за: площ, обем и състав на 

отпадъците, технология на депонирането и остатъчен /незапълнен/ капацитет. За 

следене състоянието на тялото на депото има осигурени репери, от които се 

водят измерванията. Ежегодно се изготвя отчет, който се изпраща в РИОСВ – 

Пловдив и в Община Пловдив. 

 

 

4.2 Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците и 

оползотворяване на част от тях – Пилотен проект за район Тракия 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив  

Начален и краен срок: 2006-2007 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

ПУДООС, 1 540 620 лв. 

Очакван ефект: Пилотно изпитване за намаляване количеството на извозваните 

 отпадъци и оползотвояване на част от тях и увеличаване капацитетните 

 възможности на депото. 

 

 

Доклад: На 16.03.2007г. е сключен договор със срок на действие 5години между 

Община пловдив и „Екобулпак”АД за ефективно прилагане на система за 

разделно събиране на отпадъци и опаковки на територията на Община Пловдив 

за районите „Централен”, „Северен”, „Южен”, „Западен” и „Източен”. В системата 

за разделно събиране е обхванато население от общо 316776 жители. 

Сепарирани са следните количества отпадъци от опаковки за 2008г показани на 

фиг.1. 
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Фиг.1 Сепарирани отпадъци от опаковки за 2008г. 

 

Системата за разделно събиране предвижда събирането на отпадъци от опаковки 

в контейнери пригодени за отпадъци тип хартия, пласмаси и метал – тип „Бобър” с 

обем 1.1 м3 с жълт цвят- 818бр. с честота на извозване 2 пъти седмично и за 

стъкло – тип „Иглу”, зелен цвят с обем 1.4 м3 – 411бр. с честота на извозване – 

1път седмично, които са разположени на определени места – реализирани точки. 

За търговски дружества честотата на извозване варира. 

 

Вид отпадък 

от опаковки 

Хартия кг. Пласмаси кг. Стъкло кг. Общ чист 

отпадък кг. 

Количество кг. 33 038 7 916 95 874 136 858 

% 24.16% 5.78% 70.05% 100% 

 

През 2008г. са проведени 4 основни информационни кампании чрез използване 

на информационни медии – Дарик радио, срещи с участници в класове на 

пловдивските училища, на които се разясниха системите за разделно събиране. 

Такива срещи бяха направени в училищата „Христо Ботев, „Елин Пелин”, „Стоян 

Михайловски”, „Константин Величков” и други. Проведена е среща с граждани, 

съпроводена с концерт на група „Сигнал” и викторина.  

 

В следствие на въвеждането на системата за разделно събиране е намален 

процента на депонирания отпадък с около 7%. 
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Предстои въвеждане на разделно събиране на отпадъците от опаковки в район 

Тракия.  

 

4.3  Картотекиране на всички източници, генериращи отпадъци на 

територията на Община Пловдив. Контрол върху екологосъобразното 

третиране на генерираните отпадъци, като особено внимание се обърне на 

тези, формирани от локалните пречиствателни съоръжения. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив-“ООС”, “ВиК” ЕООД, РИОСВ 

Начален и краен срок: 2006 и постоянен 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

МОСВ, “ВиК” ЕООД 280 000 лв. 

Очакван ефект: Обхващане на всички източници на отпадъци и упражняване на 

ефективен контрол за тяхното движение и третиране. Подобряване работата на 

ПСОВ и качествата на утайките от пречиствателната станция. 

Доклад: Съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, 

дружествата и търговците, които извършват дейности с отпадъци подлежат на 

регистрационен, разрешителен или лицензионен режим – чл.12 от ЗУО. 

 

Документа, издаден от Регионалната инспекция по околна среда и води се 

изпраща за сведение в Община Пловдив. В дирекция „Екология и опазване на 

околната среда” се описва и съхранява информацията за обстоятествата вписани 

в съответните документи. Същата се използва при издаване на разрешителни за 

депониране на производствени неопасни отпадъци на депо за неопасни отпадъци 

на гр. Пловдив, в землището на с. Цалапица, като едновременно с това се 

извършва проверка по документи на съответните предприятия. 

 2007г. 2008 г. 

Издадени решения за дейности с отпадъци на предприятия от 

РИОСВ – Пловдив, със срок на действие 5 години. 

77 бр. 77 бр. 

 

 2007г. 2008 г. 

Издадени от дирекция ЕООС разрешения за депониране на 

отпадъци на депо за неопасни отпадъци на гр. Пловдив, в 

землището на с. Цалапица  

72 бр. 147 бр. 
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4.4 Изграждане на регионален инсинератор за болничните отпадъци и 

третирането на получената сгурия и пепел. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: 2006 и 2007г. 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

SECO-Швейцария, Община Пловдив, Държавен бюджет, ПУДООС 

11 300 000 лв. 

Очакван ефект: Решаване на въпроса с третирането на болничните отпадъци и 

 намаляване на здравния риск за населението на Общината. 

 

Доклад: Във връзка с изпълнението на ангажиментите на Община Пловдив 

относно междуправителствено споразумение между Р. България и Конфедерация 

Швейцария за изпълнение на инвестиционния проект за реализация на обект 

„Регионална инсталация за изгаряне на болнични отпадъци” на територията на гр. 

Пловдив, Ви информираме за развитието на проекта, както и възможните 

проблеми, които могат да настъпят, по Първи и Втори компонент, а именно: 

 

I. РАЗВИТИЕ НА ПРОЕКТА 

 

Община Пловдив, е инвеститор и бенефициент на безвъзмездната помощ от 

Конфедерация Швейцария изразяваща се в предоставяне на технологично 

оборудване за обект “Регионална инсталация за изгаряне на болнични отпадъци”.  

Същият се изгражда на територията на гр.Пловдив и е предназначен да обслужва 

областите Пловдив, Пазарджик, Хасково, Смолян и Кърджали, което го прави 

обект с регионално значение и приоритетен за цяла Южна България. 

 

1. ПЪРВИ КОМПОНЕНТ: 

1.1. В процеса на реализация на горецитирания обект Община Пловдив провежда 

Обществени Поръчки по ЗОП за избор на: 

1.1.1. ФИРМА ДА ИЗГОТВИ ЗАДАНИЕ ПО ОВОС И ДОКЛАД ПО ОВОС, за 

съответните площадки, като е подписан Договор от 27.05.2004г. с фирма 

ЕТ „ЕкоЕксперт” гр. Пловдив 

1.1.2. ПРОЕКТАНТ в рамките на площадката, спечелен и подписан Договор от 

11.05.2005г. от фирма „ЕкоЕнергопроект” ООД гр. София, която има за 
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цел да проектира обекта в рамките на УПИ ХХІV-656 – производствени 

дейности и комунално обслужване, квартал 9 – нов по плана на ЮИЗ, гр. 

Пловдив. 

1.1.3. КОНСУЛТАНТ-СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, спечелен и подписан Договор от 

25.08.2005г. от фирма „Микс консулт” ООД, която има за цел да 

подпомага Възложителя – Община Пловдив и за нея да предоставя 

Консултантски услуги, инвеститорски контрол и строителен надзор на 

обекта. 

1.1.4. ИЗПЪЛНИТЕЛ  – Строител на целия обект и проектант на извън 

площадковата инфраструктура, спечелен и подписан Договор от 

09.08.2008г. от фирма „Драгиев и Ко” ООД гр. Пловдив, която има за 

цел да изгради целият обект и в това число да извърши инженеринг 

(Проектиране, авторски надзор и строителство) на всички 

инфраструктурни връзки намиращи се извън УПИ ХХІV-656 – 

производствени дейности и комунално обслужване, квартал 9 – нов по 

плана на ЮИЗ, гр. Пловдив 

1.1.5. ДОСТАВЧИК  – доставка и производство на технологичното оборудване, 

при проведена Обществена Поръчка по правилата на Конфедерация 

Швейцария с участието на Община Пловдив е спечелен и подписан 

Договор от 14.12.2007г. от фирма  „Joseph Egli AG” Oberurnen, 

Switzerland, която има за цел да произведе и достави технологично 

оборудване на стойност от 3 550 000 CHF (Швейцарски франка) и 

извърши първично обучение на експлоатиращия и обслужващ персонал, 

като Община Пловдив се явява ПРИНЦЕПАЛ по настоящия договора 

съгласно горе цитираното Споразумение. 

1.2. Като в резултат на горе описаните действия на Община Пловдив, към 

момента са налице: 

1.2.1. Доклад по ОВОС изготвен и защитен от ЕТ „ЕкоЕксперт” гр. Пловдив 

и одобрен от МОСВ с Решение по ОВОС с №4-4/2005г. 

1.2.2. Искане за преценка за необходимостта от ОВОС при смяна на 

местоположението на площадката с нова площадка УПИ ХХІV-656 – 

производствени дейности и комунално обслужване, квартал 9 – нов по 

плана на ЮИЗ, гр. Пловдив, изготвено от ЕТ „ЕкоЕксперт” гр. Пловдив 

одобрено с Решение по ОВОС с №26-ПР/2006г. 
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1.2.3. Подробен Устройствен План (ПУП) изготвен от „ЕкоЕнергопроект” ООД 

гр. София 

1.2.4. Идеен инвестиционен проект изготвен от „ЕкоЕнергопроект” ООД гр. 

София; 

1.2.5. Издадено Разрешение за строеж за площадка УПИ ХХІV-656 – 

производствени дейности и комунално обслужване, квартал 9 – нов по 

плана на ЮИЗ, гр. Пловдив; 

1.2.6. Работни проекти за извън площадковите мрежи и съоръжения изготвени 

от „Драгиев и Ко” ООД гр. Пловдив по съответните части: 

1.2.6.1. Водопровод и Канализация ; 

1.2.6.2. Пътна; 

1.2.6.3. Електро; 

1.2.6.4. Топлопровод; 

1.2.7. Издадено Разрешение за строеж за извънплощадковите мрежи и 

съоръжения за част Електро; 

1.2.8. Издадено Разрешение за строеж за извънплощадковите мрежи и 

съоръжения за част Водопровод и Канализация в едно с част Пътна; 

1.2.9. Бързо развиващо се строителство на обекта с готовност от 90% на 

грубото строителство; 

1.2.10. Грубо е оформен терена на площадката; 

1.2.11. Напълно изграден Довеждащ Водопровод и Канализация, 

Електро захранване, Трафопос; 

1.2.12. Бързо развиващо се изграждане на довеждащ път в еднво с 

обръщалото; 

1.2.13. По време на строителството тече изготвянето на Техническият 

инвестиционен проект, като към момента има одобрени от Община 

Пловдив, следните части: 

1.2.13.1. Трасировъчен план;  

1.2.13.2. Първи вариант на част: „Архитектурна”; 

1.2.13.3. Първи вариант на част: „Конструктивна”. 

1.2.14. Технологичното оборудване в частта си „Едро габаритно” е 

изработено от Joseph Egli AG и е доставено на обекта на 

бенефициента Община Пловдив; 
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Подобект: „Депо за опасни отпадъци” към основен Обект: „Регионална инсталация 

за изгаряне на болнични отпадъци” на гр. Пловдив 

 

Основния Обекта е с регионално значение и, като такъв е включен съвместно с 

подобект: „Депо за опасни отпадъци” обекта участва като приоритетен в следните 

програми: 

1) Общинския план за развитие на Пловдив 2005г.-2013г. Записан в т.2.4.10.3 

Опасни отпадъци; 

2) Общинска програма за управление на дейността с генерираните отпадъци на 

територията на Община Пловдив 2006-2010 - Актуализация, приета от 

Общински съвет - Пловдив с решение №425/04.10.2007г. 

3) ОС общинската политика по управление на дейността по отпадъците -  от 

списъка на планираните дейности в актуализираната Програма за 

управление на дейностите по събиране и оползотворяване на отпадъците 

2006-2010г., приета от Общински съвет - Пловдив с решение 

№526/07.11.2002г.; 

4) С националната програма за управление на дейностите по отпадъците(2003-

2007 год.), в която е заложено:  

 сред основните цели в т.5.3.11.7.1. - “Изграждане на ефективна система от 

съоръжения и инсталации за третиране на отпадъците от хуманната 

медицина”;  

 в т.11.7.7 на Плана за действие - изграждането и въвеждането в 

експлоатация на 4 инсталации за изгаряне на отпадъци от болничните 

заведения до 31.12.2007 г.  

5) С приетия през 2002 г. Национален план за управление на болнични 

отпадъци - Програмата предвижда изграждането на съоръженията да бъде 

извършвано на регионален принцип като за периода на нейното действие е 

планувано изграждане на четири инсталации за изгаряне(инсинератори) за 

болнични отпадъци, разположени в градовете София, Пловдив, Варна и 

Плевен. 

 

На 20.06.2005г. Община Пловдив подписва договор  с Фирма ЕТ „Еко Експерт” 

гр. Пловдив, която да изготви задание и доклад по (ОВОС) за подобект: „Депо за 

опасни отпадъци”, към основния обект: „Регионална инсталация за изгаряне 

на болнични отпадъци”. Разработвания ОВОС е за една единствена площадка с 
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площ от 400м2, която ще бъде обособена върху територията на съществуващото 

ДТБО на община Пловдив в землището на с.Цалапица. 

 

При реализиране на подобект ДОО, ще има ясно регламентирано място за 

депониране на опасните отпадъци генерирани от Инсталацията за изгаряне на 

болнични отпадъци, с което ще се осигури нейното нормално функциониране, 

както и ще се изпълнят изискванията на Решението по ОВОС, нормативните 

изисквания за безопасно третиране и крайно обезвреждане на опасни отпадъци. 

От друга страна, Инсталацията за изгаряне на болнични отпадъци дава 

възможност за преустановяване на съществуващата практика за изгаряне на 

опасни болнични отпадъци в инсталации, неотговарящи на нормативните 

изисквания за този вид дейност и противозаконно депониране на опасни отпадъци 

от хуманната медицина заедно с битови отпадъци на общински депа. 

 

Избрания изпълнител да изготви задание и доклад по ОВОС Фирма ЕТ „Еко 

Експерт” гр. Пловдив проведи консултации с всички заинтересовани лица и 

изготви: 

1) инвестиционното предложение за ДОО 

2) Техническо задание за ДОО 

На етап „консултации” съгласно Закона за Опазване на Околната Среда 

(ЗООС) във връзка с изготвяне на ОВОС за ДОО са направени консултации и 

съгласувания със следните институции: 

1) Министерство на Околната Среда и Водите – Изпълнителна Агенция по 

Околна Среда; 

2) Министерство на Земеделието и Горите – Изпълнителна Агенция по 

Почвените ресурси; 

3) Министерство на Околната Среда и Водите – Регионална Инспекция по 

Околната Среда и Водите; 

4) Община Родопи; 

5) Басейнова Дирекция за управление на водите; 

6) Агенция по кадастъра; 

7) Министерство на Земеделието и Горите – Общинска служба по земеделие и 

гори „Родопи”; 

8) Министерство на Културата – Национален Институт за Паметниците на 

Културата; 
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9) Регионална Дирекция на Вътрешните Работи – Сектор „ПП-КАТ”; 

10) Областно пътно управление – Пловдив; 

11) Изпълнителна агенция пътища; 

12) Централна лаборатория по пътищата и мостовете; 

13) Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве 

14) „Водоснабдяване и Канализация” ООД 

15) Агенция по Кадастъра 

16) Националния Институт по Метереология и Хидрология 

 

На 20.07.2007г. с подписването на двустранно Споразумение се прекратяват 

договора от 20.06.2005г. с фирма ЕТ „Еко Експерт” гр. Пловдив Поради 

възникналата ситуация (НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА), произтичаща от: 

 

ТВЪРДАТА ОТРИЦАТЕЛНА ПОЗИЦИЯ НА ОБЩИНА РОДОПИ, ОСТАНАЛА 

НЕПРОМЕНЕНА ДО НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ И ВЪЗРАЖЕНИЕТО И СРЕЩУ 

ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПОДОБЕКТ: „ДЕПО ЗА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ”, ИЗРАЗЕНА 

С ПИСМО, ИЗХ. №08-42/15.09.2005Г.; 

 

Поради необходимостта на подобект „Депо за опасни отпадъци” за покриване на 

изискванията поставени в Решението по ОВОС за Обект: „Регионална 

инсталация за изгаряне на болнични отпадъци” и пускането в действие на 

инсталацията е необходимо да се подновят действията по изготвяне на задание 

за ОВОС и доклад за ОВОС, като се има на предвид, че: 

1) Работата на „Регионалната инсталация за изгаряне на болнични отпадъци” 

трябва да се обезпечи с депо за опасни отпадъци; 

2) Община Пловдив има нужда от Депо за опасни отпадъци, поради факта, че в 

цялата област Пловдив не е налично такова, а регионалния център за опасни 

отпадъци, още не е заработил; 

През 2009г. са фиксирани законови и предстоят предприемане на последващи 

действия, които ще доведат до изграждане на регионален инсинератор за 

болничните отпадъци и третирането на получената сгурия и пепел. 

 

Имайки на предвид, че до края на. 2009г. ще заработи обекта: „Регионална 

инсталация за изгаряне на болнични отпадъци” гр. Пловдив и трябва да се 
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осигури терен, отговарящ на изискванията на екологичното законодателство за 

крайно третиране и обезвреждане на опасния отпадък. 

 

4.5 Изграждане на “Завод за преработка на ТБО” 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: 2006 - 2008г. 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив,Държавен бюджет, ПУДООС, Европейски фондове, ПИП- 

ЕАД-София 25 000 000 лв. 

Очакван ефект: Трайно решаванена проблема с ТБО  

Доклад: Съгласно договор от 14.07.2003г. на обща стойност 37 107 354лв. между 

Община Пловдив и Консорциум „Екологичен завод” е договорено да се извърши 

инженеринг и експлоатация на Обект „Предприятие с депо за третиране на битови 

отпадъци” на гр.Пловдив. Изпълнителя - Консорциум „Екологичен завод”, ще 

извърши цялостно изграждане на обекта в това число и изработването на 

проектната документация в две части Идеен инвестиционен проект и Технически 

инвестиционен проект по време на строителството.  

 

Договореното между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Община Пловдив и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е 

направено на база пред проектни проучвания, като обекта е разделен на два 

етапа: 

I. ПЪРВИ ЕТАП обхваща следното: 

1. Проектни проучвания и Проектни разработки състоящо се от:  

1.1. Изготвяне и защита на ОВОС; 

1.2. Инженерни проучвания; 

1.3. Проектиране в две фази: 

1.3.1. Идеен инвестиционен проект с право на издаване на 

Разрешение за строеж; 

1.3.2. Технически инвестиционен проект изготвян по време на 

строителството. 

2. Изграждане на завод (предприятие) състоящ се от следните подобекти:  

2.1. Първична преработка; 

2.2. Приемен бункер и пристройка; 

2.3. Вертикална планировка; 
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2.4. Ферментация и зреене; 

2.5. Ферментация и зреене резерв 2; 

2.6. Биофилтри; 

2.7. Битова сграда; 

2.8. Машини местна доставка; 

2.9. Машини външна доставка. 

доставка и монтаж на машини, съоръжения и технологично оборудване, 

подготовка и въвеждане в експлоатация на предприятието 

 

3. Изграждане на ДЕПО за ТБО – клетка 1 и подготовка и въвеждане в 

експлоатация на първа клетка от депото; 

 

Към момента на реализация се осъществява единствено ПЪРВИ ЕТАП, съгласно 

договора, като фактическото състояние за първи етап е: 

1. Проектни проучвания и Проектни разработки са на 100% изготвени и 

одобрени от компетентните органи.  

1.1. Изграждане на завод (предприятие) е на 80% завършен-готов. Като 

до края на месец Април началото на Май строителните работи, ще са 

приключени на 100% и ще предстоят пуско-наладъчните работи на 

завода.  

1.2. Изграждане на ДЕПО за ТБО – клетка 1 е на 90% завършена-готова, 

като до края на месец април, ще бъде на 100% готова 

II. ВТОРИ ЕТАП обхваща следното: 

1.  ДЕПО за ТБО – клетка 2, която технологично трябва да е изградена и 

въведена в експлоатация при запълването на КЛЕТКА 1 или изразено в години, 

това е около 5-6 години от въвеждането на завода в едно с Клетка 1 в 

експлоатация и тяхното пълноценно заработване; 

2. ДЕПО за ТБО – клетка 3, която технологично трябва да е изградена и 

въведена в експлоатация при запълването на КЛЕТКА 2 или изразено в години, 

това е около 5-6 години от въвеждането на Клетка 2 в експлоатация и нейното 

пълноценно заработване; 

3. ДЕПО за ТБО – клетка 4, която технологично трябва да е изградена и 

въведена в експлоатация при запълването на КЛЕТКА 3 или изразено в години, 

това е около 5-6 години от въвеждането на Клетка 3 в експлоатация и нейното 

пълноценно заработване. 
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4.6 Въвеждане на система от мероприятия за разчистване територията на 

Община Пловдив от излезли от употреба МПС и автомобилни гуми. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив-ООС 

Начален и краен срок: Постоянен 

Очакван ефект: Повишаване комфорта на градската среда 

 

Доклад: Обсъждат се възможности за епизодични акции за събиране на стари 

автомобилни гуми и се търси решение за предотвратяване нерегламентираното 

им изхвърляне. 

 

4.7 Разработване и реализация на Проект за саниране на замърсени терени 

и обособяването им в места за свободно разхождане и дресировка на 

домашни кучета 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: 2006 – за разработване на проект 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив-ООС – 12 000 лв. за изготвяне на проект, ПУДООС,  

Европейски фондове - за реализация  

Очакван ефект: Възстановяване на ланшафта и подобряване екологическото и 

 естетическо състояние на замърсените терени. Увеличаване площите за 

 свободна разходка на домашни любимци 

 

Доклад: През 2008г. са изработени и монтирани 380бр. указателни табели 

забраняващи свободното разхождане на домашни кучета на територията на 

шесте административни района. Проведен конкурс за избор на изпълнител за 

“Изработка и монтаж на табели, забраняващи свободното разхождане на 

домашни кучета”. В края на ноември месец започна монтаж на табелите. Местата, 

които приоритетно се обозначават по този начин са 120-те новоизградени детски 

площадки и обособените през последните три години градинки и паркове.  
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4.8  Реализация на рекултивационните дейности-горен екран, техническа и  

биологична рекултивация на запълнените клетки № 1, 2, 3, 4, 5, 6 - 1 етап, в 

депо за ТБО – с. Цалапица. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив,”Тракия”РМ 

Начален и краен срок: 2006  

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив, ПИП-ЕАД – София, 6 300 000 лв. 

Очакван ефект: Възстановяванена ланшафта и подобряване на екологичното 

 състояние на региона. 

 

Доклад: По данни на ”Тракия”РМ до 2007 г. от първи и втори етап на 

рекултивация  са запълнени 42 050 м² и остават 35 070 м². През 2008 г. не са 

извършвани дейности по рекултивация на обекта. 

 

4.9  Обособяване на терен за загробване на отпадъци от животински 

произход в имот с кадастрален № 147 в землище Пловдив-Запад. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: 2006г. 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив, браншови предприятия  

Очакван ефект: Решаване на проблема с животинските отпадъци.  

 

Доклад: Отчетено е през 2008 г. При актуализация на програмата, тази точка 

може да отпадне. 

 

4.10 Разработване на проект за разделно събиране на отпадъците на 

територията на цялата община 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив, фирми концесионери за 

почистването 

Начален и краен срок: 2007-2010г. 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив, ПУДООС, Европейски фондове 10 000 000 лв. 
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Очакван ефект: Намаляване количеството на извозваните отпадъци и 

 оползотвояване на част от тях. Увеличаване капацитетните възможности на 

 депото 

 

Доклад: На територията на районите ”Източен”, ”Западен”, ”Северен”, ”Южен” и 

”Централен” е въведена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки 

чрез два контейнера. Сключен е договор с оползотворяващата организация 

”Екобулпак”АД. Подробна информация относно въвеждане на система за 

разделно събиране на отпадъците и оползотворяване на част от тях е  отчетена в 

т.4.2. 

 

4.11  Въвеждан на система за събиране и оползотворяване на растителни 

отпадъци. 

 

Отговорен за изпълнението Община Пловдив, ОП “Градини и пакрове”, фирми 

концесионери за почистването 

Начален и краен срок: 2007 - 2010г. 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив – за проект, 10 000 лв. ПУДООС, Европейски фондове  

1 200 000 лв. 

Очакван ефект: Оползотворяване на растителните отпадъци. 

 

Доклад: Предприемат се действия по въвеждане на компостери на шума и 

растителни отпадъци - предстои идентифициране на местата и избор на 

технология. Обмисля се възможността компостирането на растителни отпадъци и 

шума да се извършва на мястото на образуването им. В тази връзка е сключен 

Договор №ДГ 1364/20.12.2008г. със Сдружение „Българска обществена 

агроакадемия – Константин Молков” за изготвяне на проект „Система от типови 

компостери за листна маса и други биологично разградими растителни отпадъци 

на територията на Обшина Пловдив.  
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5.   УПРАВЛЕНСКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

5.1  Разширяване и задълбочаване контактите със съседните Общини – 

Родопи, Асеновград, Марица и др. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив, РИОСВ, РИОКОЗ 

Начален и краен срок: постоянен 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив и съседни общини  

Очакван ефект: Подобряване и непрекъснат контрол на екологичното състояние 

на околната среда в районите около Община Пловдив при използване на научния 

потенциал. 

 

Доклад: На 18.12.2008г. се учреди Обществен експертен съвет по озеленяване. В 

състава му са избрани представетели от регионалния научно-технически съюз по 

лесотехника, съюза на ландшафтните архитекти, от администрацията на 

общината и неправителствени организации. Състави се програма и правилник за 

работата на експертния съвет. 

 

По проект BG051PO001/07/3.3-01/095 “Пловдивските общински служители канят 

на стаж бъдещите си колеги от Европейски колеж по икономика и управление”, в 

дирекция ЕООС проведоха своя стаж четирима студенти от ЕКИУ – Пловдив, под 

наставничеството на Йорданка Даскалова – главен експерт в дирекция ЕООС. 

Стажът се проведе в периода 31.10.2008 г. – 17.02.2009 г., като всеки един от 

студентите – стажанти отработи по 30 работни дни, като през това време всеки от 

тях получаваше различни персонални задачи, бе обучаван, напътстван, 

контролиран в изпълнението им. В края на стажа стажантите бяха оценени и 

всеки получи персонални препоръки. 

 

5.2  Разработване и реализация на комплексна санитарна програма за 

защита на населението от вредни инсекти, гризачи и ектопаразити. 

 

Отго ворен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: 2006-2007, постоянен 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    
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Община Пловдив, Браншови организации, Европейски фондове, 50 000 лв. 

Очакван ефект: Изготвяне на предотвратяване на здравния риск за населението 

 от Общината и съседните общини. 

 

Доклад: Такава програма не е разработена, но Областната и Общинската 

епизоотични комисии работят по навременното обсъждане на епизоотичната 

обстановка, набелязване на необходимите ДДД мероприятия и даване на 

препоръки за кратността и периода на провеждането им на територията на 

Община Пловдив. 

 

5.3 Изграждане и функциониране на алтернативен комплекс за домашни 

любимци 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив – контрол, РВМС-контрол 

Начален и краен срок: 2007-2008 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Концесионери  

Очакван ефект: Разширяване възможностите за обслужване на домашни  

любимци. 

 

Доклад: С влизане в сила на Закона за защита на животните, ДВ.бр.13/2008 г. се 

дава възможност на частни лица и организации да изградят и стопанисват приюти 

за домашни любимци. Изработена е “Програма за овладяване популацията на 

безсдтопанствените кучета на територията на Община Пловдив 2008 – 2011 г.”. 

Програмата е приета с Решение № 188 / 2008 г. на Общински съвет – Пловдив и 

регламентира работата на общинския приют за безстопанствени животни. 

Съгласно разпоредбите на Закона за защита на животните,  дейностите по 

изпълнение на програмата за периода от пиемането на програмата до края на 

2008 г. са отчетени официално пред Генералният Директор на НВМС и пред 

Общински съвет – Пловдив. 
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5.4  Разработване и реализация на “Проект за саниране на околната среда 

във връзка с контрола на ехинококозата по хората и животните”. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: 2006-2008 постоянен 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив - проект, МЗГ, Областна управа, 75 000 лв. 

Очакван ефект: Ликвидиране на здравния риск за населението. 

 

Доклад: Отчетено в т. 4.7 - Разработване и реализация на Проект за саниране на 

замърсени терени и обособяването им в места за свободно разхождане и 

дресировка на домашни кучета. 

 

5.5  Контрол по отношение безопасността на хранителни продукти в Община 

Пловдив. 

 

Отговорен за изпълнението: РИОКОЗ – Пловдив 

Начален и краен срок: постоянен 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

РИОКОЗ – Пловдив  

Очакван ефект: Контролиране на предлаганите хранителни продукти и 

 намаляване на здравния риск за населението 

 

Доклад: От страна на РИОКОЗ-Пловдив бе изготвена справка за извършваният 

контрол и мониторинг на продуктите и стоки със значение за здравето на човека 

за календарната 2008 г. 

 

РИОКОЗ–Пловдив осъществява провеждането на държавната политика по 

опазване на общественото здраве и държавния здравен контрол върху храните и 

хранителните обекти. Обективизирането на държавния здравен контрол се 

постига чрез извършване на мониторинг, относно безопасността на храните 

предлагани на пазара – българско производство и внос. Извършен е контрол и 

мониторинг на продукти и стоки със значение за здравето на човека: 
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І. Мониторинг на безопасността на храните. Микробиологичен контрол на храни 

При план 400 проби през 2008 г в РИОКОЗ Пловдив са изследвани 361 проби, от 

които 36 не отговарят на изискванията/10%/. Всички инспекции не са изпълнили 

плана по пункт”Сухи детски храни на зърнена основа”, поради затруднено 

пробонабиране /30 пробисъгласно Регламент ЕО – 1441/2007/. Инспекторите при 

КХОХ при РИОКОЗ Кърджали не са представили съответния брой проби по 5 

пункта: Замразени плодове 0%; фрешове 60%; панировки и детски консерви по 

80%, сухи детски храни 20%. РИОКОЗ Смолян е изпълнил плана – 100% само за 

сладкарски изделия и мюсли. 

Най-високо несъответствие са показали средните продукти: 

- лед – 50% от пробите 

- боза – 25% 

- нетрайни сладкарски – 22% 

- бут.мин.води – 10% 

100% несъответствие, съгласно изискванията на Наредба 9/2001 показва леда 

взет от РИОКОЗ Пазарджик. 

 

Срещнати са затруднения при изготвяне на заключения при мюсли, замразени 

плодове и зеленчуци, готови ястия и панировки. При тях не е отчетено 

несъответствие, поради липса на норма. 

 

2. Контрол на химични замърсители в храни.  

Контрол на съдържанието на нитрати: в плануваните 61бр. проби не СА 

констатирани нестандартни стойности. 

2.2. Контрол на съдържание на неорганичен калай са извършени 77бр. 

пробонабирания, в които не са открити нестандартни. 

2.3. Контрол за съдържание на тежки метали –  в 49бр. анализи не са 

констатирани несъответствия.  

2.4. Контрол на съдържанието на микотоксини – извършени 7бр. анализа, в които 

не са констатирани превишения. 

2.5. Контрол за миграцията на остатъчни нискомоликулни вещества от материали 

и предмети предназначени за контакт с храни – 2бр. контролни проверки 

съответстващи на нормите. 

 

3. Мониторинг храни  
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3.1 Мониторинг за съдържание на тежки метали в хранителни добавки, 

3.2. Мониторинг за съдържание на нитрати,  

3.3. Мониторинг за съдържание на микотоксини  

3.4. Мониториг за съдържание на пестицидни остатъци  

3.5.Съдържание на калиев йодат са извършени 141бр.лабораторни 

анализи, в които не са констатирани нестандартни.  

 

5.6 Хармонизиране на местната нормативна уредба с европейските 

изисквания 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: постоянен 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив  

Очакван ефект: Усъвършенстване на местната нормативна уредба. 

 

Доклад: Непрекъснато се правят допълнения или промени в местната 

нормативна уредба с цел постигане на хармонизация с европейските изисквания. 

В процес на изготвяне  и приемане е отделно обособена Наредба за опазване на 

околната среда на територията на Община Пловдив. 

 

За 2008г. са съставени следният брой предписания, предупредителни протоколи и 

АУАН от 6-те административни района на Община Пловдив: 
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Район„Централен”: 59бр. АУАН, 663 предупредителни протоколи, 207 

предписания; 

Район „Западен”: 38бр. АУАН, 164бр. предписания, 87бр. констативни протоколи; 

Район „Южен”: 26бр. АУАН, 1003бр. предписания; 

Район „Северен”: 9бр. АУАН, 102бр. предписания; 

Район „Източен”: 9бр. АУАН, 62бр. предписания; 

Район „Тракия”: 4бр. АУАН, 5бр. предупредителни протоколи. 

 

 

5.7  Повишаване на екологичната култура на населението на град Пловдив – 

публикации в местната преса, интернет страница, презентиране на 

екологични дейности, мероприятия в електронните медии. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: постоянен 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив  

Очакван ефект: Повишаване ангажираноста на обществеността по проблемите 

на околната среда. 

 

Доклад: Чрез Пресцентъра на Община Пловдив към медиите периодично се 

подава информация за дейности с широко обществено значение, подава се 

информация на сайта на Община Пловдив.  

 

Проведен е хепънинг за стартиране на кампания за ограничаване употребата на 

полиетиленови торбички и опаковки с цел широка разяснителна кампания за 

възможните решения на проблема.  

 

Община Пловдив съвместно със Сдружение с нестопанска цел „Екофорум – За 

природата” разработиха и изготвиха 1 600 бр. плакати и 1 500 бр. брошури на 

тема: „Как всеки гражданин може да допринесе за подобряване качеството на 

атмосферния въздух на територията на Община Пловдив”. Материалите бяха 

разпространени във всички общински и държавни учреждения, а така също и в 

масовия градски транспорт на територията на Община Пловдив.  
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В изпълнение на Плана за действие към Програмата за изготвени и отпечатани 

12 300броя брошури с полезна информация за Общинския приют и отпечатани и 

за по-важните нормативни изисквания към собствениците на домашни кучета. 

През м. ноември започна извършването на заснемане на безстопанствени кучета, 

настанени в Общинския приют, подходящи за одомашняване. Снимките се 

публикуват на електронната страница на Община Пловдив на адрес : 

www.plovdiv.bg.  

 

5.8 Ремонт на мост на р. Марица – бул. “Руски” – ул. “Победа” 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: 2006 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

ПИП-ЕАД-София, 2 400 000 лв 

Очакван ефект: Въстановяване на инфраструктурата 

 

Доклад: Ремонт на мост на р. Марица – бул. Руски –ул. Победа се извършва въз 

основа на  Договорът с ПИП-ЕАД – София, който е изпълнен.  Средствата, 

предвидени за обекта са усвоени. Обектът е приет с Акт 16 и въведен в 

експлоатация в декември 2006г.  

 

Така  направената реконструкция допринася за облекчаване на транспортния 

трафик, което ще доведе до намаляване на вредните емисии отделяни от 

транспорта.  

 

5.9  Проект за управление на публичната техническа инфраструктура на гр. 

Пловдив 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: 2006 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Голдън – Колорадо, Безвъзмездна помощ 

Очакван ефект: Усъвършенстване на техническата инфраструктура 

 

http://www.plovdiv.bg/


   

 237 

Доклад: Проектът за управление на публичната техническа инфраструктура е 

изготвен и приет с Решение № 335, взето с Протокол № 22 от 07.12.2005г. на 

Общински съвет, след проведено обществено обсъждане. С този проект е 

изтеглен Банков заем 50 млн. лв. Подписани са договори за изпълнение на 

Програмата по договора, по които се работи по инфраструктурни обекти към 

настоящия момент. Договорите са със срок до 2009г. 

 

 

5.10  Благоустрояване на публичните пространства на ул. “Княз Александър I” 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: 2006 – краен срок 2007 г. 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив, Втори етап – средствата предвидени за 2006 и 2007 г. Са 

 1 250 000 лв. 

Очакван ефект: Подобряване на градската среда 

 

Доклад: Благоустрояване на публичните пространства на ул. „Княз Александър І„- 

втори етап. Договорът на стойност 1250 000лв. е с Инжстрой АД. Община Пловдив 

има забележки към изпълнението на договора / осветителните тела / и обекта не 

е приет. Средствата са усвоени. Има задържани средства от актуваното СМР в 

набирателна сметка на общината като гаранция за качество. 

 

5.11 Основен ремонт на бул. “България”, включващ цялата подземна 

инфраструктура 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: 2006  

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив - проект, Държавен бюджет, МРРБ, Европейски фондове 

18 000 000 лв. 

Очакван ефект: Подобряване на градската среда 

 

Доклад: За обект: „Реконструкция бул. „България” гр. Пловдив, част от път I 

– 8 от републиканската пътна мрежа – Канализация, Електрификация, 
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Телефонизация”, Община Пловдив проведе обществена поръчка за избор на 

изпълнител и сключи Договор от 23.10.2007г. на обща стойност за двата етапа в 

размер на 9 695 885,92 лв. През 2008г. се работи изцяло по I-ви етап /участъка от 

Оранжериите до бул.„В. Априлов”/ и са усвоени към м. декември 4 589 184 лв. 

Строително монтажните работи продължават и през 2009г. с довършване на  I-ви 

етап и работа по I I-ри етап /участъка от бул.”В. Априлов” до моста на „Адата”.  

 

5.12  Актуализация на Проект за изграждане на последния елемент от  

околовръстния пръстен на Пловдив-Източен обход с развръзки – 

изграждане на последния елемент (7 km) от околовръстния пръстен на 

гр. Пловдив. 

 

Отговорен за изпълнението: ИА-пътища,Областно пътно управление-Пловдив 

Община Пловдив  

Начален и краен срок: 2006 – за актуализация на проекта 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Държавен бюджет, Европейски фондове, 8 500 000 евро. 

Очакван ефект: Намаляване на шумовите и аерозолни замърсявания от  

транпорта в градската среда 

 

Доклад: Проведена е процедура и е възложено изготвяне на технически проект за 

обект: Път ІІ-56 „Пътен възел „Скобелева майка” и пътна отсечка до Ягодовско 

шосе; 

І-ви етап – пътен възел „Скобелева майка” и пътна отсечка до Ягодовско шосе; 

ІІ-ри етап – участък от Ягодовско шосе до път ІІ – 86 „Пловдив – Смолян” и 

кръгово кръстовище с път ІІ-86. 

НАПИ – ОУП Пловдив и Община Пловдив през 2007г. подписаха Споразумение за 

съвместно финансиране на този обект. 

 

5.13 Изпълнение на проекта за “Основен ремонт на Асеновградски надлез”-

западно платно. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив и съседни общини  
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Очакван ефект: Подобряване и облекчаване на транспортните потоци през и  

към града. 

 

Доклад: Изпълнение на проекта „Основен ремонт на Асеновградски надлез„ се 

изпълнява със средства от Банковия заем и ще допринесе за облекчаване на 

транспортния трафик, което ще доведе до намаляване на вредните емисии 

отделяни от транспорта.  

 

5.14  Разширяване на бул. “Източен” 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Държавен бюджет, Европейски фондове 3 500 000 лв. 

Очакван ефект: Подобряване и облекчаване на транспортните потоци през  

града. 

 

Доклад: Разширяване на бул. „Източен„ се изпълнява със средства от Банковия 

заем и собствени средства на Община Пловдив. Изпълнението на проекта ще 

доведе до намаляване на вредните емисии отделяни от транспорта.  

 

5.15  Разширяване на бул. “Победа” 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Държавен бюджет, Европейски фондове 3 500 000 лв. 

Очакван ефект: Подобряване и облекчаване на транспортните потоци през  

града. 

 

Доклад: Разширяване на ул.Победа се изпълнява със средства от Банковия заем. 

Изпълнението на проекта ще доведе до намаляване на вредните емисии 

отделяни от транспорта.  

 

5.16 Реализация на проект за реконструкция на “Гробищен парк” - “Рогошко 

шосе” 
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Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: 2006-2009 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Държавен бюджет, Европейски фондове 2 400 000 лв. 

Очакван ефект: Подобряване на градската среда. 

 

Доклад: Проекта за реконструкция на „Гробищен парк–Рогошко шосе” се 

работи се от фирма ”Инжстрой” за 2 400 000 лв., като успоредно с това ще се 

прави договаряне за ново разширение на гробищния парк за 50 000 лв. Обектът 

се изпълнява със собствени средства на Община Пловдив. 

 

5.17  Реконструкция на “Археологически музей” 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: 2006-2007 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив 2 100 000 лв. 

Очакван ефект: Подобряване на градската среда. 

Доклад: Във връзка с реконструкцията на сградата на Археологическия музей са 

изпълнени следните мероприятия: 

Изпълнението на строеж – IV категория – „Преустройство, реставрация и 

пристройка към съществуващата сграда на Археологически музей – гр. Пловдив” 

се осъществява на два етапа: 

 Първи етап – Изграждане на административната част 

 Втори етап – Ремонт и реконструкция на съществуващата сграда 

 

Към 2009г. е изпълнен цялостно първия етап на строителството: 

Административна част, включваща – канцеларии, фондохранилища, трезор, 

ателиета КРД, информационен център, библиотека, лекционна сграда, складови 

помещения, санитарни възли, работилница, книгохранилище, абонатна станция и 

два асансьора. Административния корпус е приет и въведен в експлоатация с Акт 

15 (Удостоверение № 1 / 21. 01. 2008 г.). Извършено е цялостното обзавеждане на 

административния корпус и неговото усвояване.  
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Изпълнението на втория етап на строителството не е започнало поради 

едногодишното забавяне на съгласувателните процедури на проектите за „СОТ” и 

„Видеонаблюдение” от страна на ГД „ГДППООР – ССОД” при МВР – София.  

 

Проектите бяха предадени за съгласуване с писмо на кмета на Община Пловдив 

от 24. 01. 2008 г. и бяха върнати на 13. 01. 2009 г. Вторият етап от строителството 

– Ремонт и реконструкция на съществуващата сграда на Археологическия музей 

ще започне след като се извършат следните дейности: 

 1. Извършване на корекции и промяна на „СОТ” в новите фондохранилища 

според изискванията на съгласувания от МВР – София проект. 

 2. Приемане и пускане в експлоатация на сигнално-охранителната система 

от II РПУ при РДВР – Пловдив. 

 3. Преместването на фондовете (експонатите) от старата сграда в новите 

фондохранилища. 

 

5.18  Разработване на стратегия за намаляване на пустеещите земи 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: 2007-2008 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив, Държавен бюджет, Европейски фондове  

Очакван ефект: Намаляване на площите на пустеещите земи и създаване на 

 екологично земеделие и чисти земеделски продукти 

 

Доклад: Градът е в центъра на един от най-силно развитите земеделски райони в 

страната с традиции в зеленчукопроизводството, овощарството, лозарството и 

производството на технически култури. Високата бонитетна оценка на почвите е 

предпоставка за продължаване на тази традиция. Историческите замърсявания 

на земите от дейността на най-големите в района промишлени предприятия 

обхващат зони преди всичко на съседни общини. Всички те имат разработени 

програми за намаляване на замърсителите в почвите, чието изпълнение се 

контролира от РИОСВ-Пловдив.  
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5.19  Разработване на цялостна програма за движението и достъпът до 

обществени места на инвалидите на територията на Община Пловдив 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: 2007 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив, Европейски фондове  

Очакван ефект: Подобряване условията на живот и обслужване на инвалидите 

 на територията на Общината 

 

Доклад: Район ”Централен” – до 2009 г. има направени 107 броя понижения на 

тротоарните настилки със създаване на достъпна среда за хора с увреждания. 

Изградена е тоалетна за инвалиди в  ОУ ”Паисий Хилендарски”. 

 

Район ”Тракия” – направени скосявания на тротоари – 141броя на стойност 

110 000лв., изградени рампи за инвалидни колички пред входове на блоковете 

7бр. – 400лв. 

 

Район ”Южен” са скосени тротоари по следните улици и булеварди: бул. “Никола 

Вапцаров” и ул. “Ст. Стамболов” – 6 бр., бул. “Никола Вапцаров” и бул. 

“Македония” - 1 бр., бул. “Македония” и ул. “Скопие” – 4 бр., ул. “Бр. Бъкстон” № 

99,115,135 – 4 бр., ул. “Славееви  гори” – 2 бр. и ул. “Петър Стоев” с ул. “Димитър 

Талев” – 4 бр. Има изградени рампа в СОУ “ Братя Миладинови” - /малка сграда/ и 

е изготвена справка за необходимите средства за реализиране на  елементи, 

осигуряващи достъпност на архитектурната среда в учебните заведенията, където 

липсват. 

 

Район ”Западен” - Разработване на цялостна програма за движение и достъп до 

обществени места на инвалидите на територията на Община Пловдив. През 

2008г.  е извършена реконструкция на пътната инфраструктура по улиците – 

Вечерница, Солунска, Бул.Х.Димитър, Царевец, Бул.Пещерско шосе, Владивосток 

и Бул.Шести септември. 

 

Район ”Северен” До 2008 г. на територията район „Северен” са изградени: 

 рампи за инвалиди в НУ „Христо Ботев”, ФЕГ и  СОУ „Н. Й. Вапцаров”, 
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  пешеходен тротоар за инвалиди по протежение на левия тротоар на 

ул. „Васил Левски”; 

 Снишаване на тротоарите по всички кръстовища на главните улици и 

булеварди. 

 

6. ЗЕМИ, ПОЧВИ И НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ 

 

6.1 Създаване на регистър на увредени земи и почви. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив, РИОСВ, Обл. дирекция 

“Земеделие и гори”; Общ. служба “Земеделие и гори” 

Начален и краен срок: 2008-2009 

 

Доклад: Общата територия на Пловдивска област е 588 698 ха, от които 344 904 

ха всички земеделски територии, 180 131 ха обработваеми земеделси земи и 191 

909 ха гори. В района на РИОСВ - Пловдив е създадена организация на 

контролна дейност в пунктове за наблюдение и контрол от Националната 

автоматична система за екологичен мониторинг /НАСЕМ/, с цел провеждане на 

мониторинговата дейност в подсистема “Земи и почви”. Пунктовете, от които се 

извършва пробонабирането на почвените проби, са разположени на цялата 

територия  контролирана от РИОСВ. Те са постоянни и са определени в 

зависимост от източника и вида на замърсяването. 

 

6.2  Детайлно проучване състоянието на почвените ресурси в Общината – 

замърсявания; ерозия, заблатяване, засолени и вкислени земи. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив, РИОСВ, Обл. дирекция 

“Земеделие и гори”; Общ. служба “Земеделие и гори” 

Начален и краен срок: 2007-2008г. 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Външни източници 70 000 лв. 

Очакван ефект: Създаване на условия за увеличаване на почвеното плодородие 

Доклад: Отчетено в т.6.1 
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7.  ШУМОВО НАТОВАРВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА 

 

7.1 Изготвяне на шумова карта на град Пловдив в съответствие с 

Директива 2002/49/ЕС 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив, РИОСВ 

Начален и краен срок: 2007 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив, МОСВ, Европейски фондове  

Очакван ефект: Създаване на актуална картина за акустичната среда на гр.  

Пловдив в съответствие с Директива 2002/49/ЕС  

            

Доклад: В изпълнение на своите задължения по Закона за защита от шума в околната 

среда среда /ДВ. бр. 74 от 13.09.2005 г./, Община Пловдив стартира открита 

процедура по реда на ЗОП с предмет „Стратегическа карта за шум за агломерация 

Пловдив” с Решение № 72 от 19.12.2007 г. на Кмета на Община Пловдив. Оферти за 

участие в откритата процедура бяха подадени от три фирми,. След отваряне и 

разглеждане на постъпилите оферти Комисията установи, че в документацията и на 

трите фирми има нередности, поради което се наложи прекратяване на процедурата на 

основание чл. 39, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП с Решение № 01-72 от 22.02.2008 г. на Кмета на 

Община Пловдив. 

 

С Решение № 21 от 13.05.2008 г. на Кмета на Община Пловдив стартира втора процедура 

по реда на ЗОП, а именно договаряне без обявление, при което са поканени две от 

фирмите, участвали в първата процедура. След приключване на тази процедура е 

подписан Договор на 22.07.2008 г. между Община Пловдив и фирма „СПЕКТРИ” 

ЕООД за изработване на „Стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив”.  

 

Съгласно този Договор, Община Пловдив става собственик на 5 /пет/ 

мониторингови мобилни станции за измерване на шум, както и на сървър и 

софтуер за управление, мониторинг и администриране на данните от 

стратегическата карта за шум. Първоначално мониторинговите станции за 

измерване на шум са монтирани в първите 5 /пет/ сгради общинска собственост, 

както следва от таблицата. От тях 1 и 3 са тихи точки, 2 е смесена точка, а 4 и 5 

са шумни точки. Станциите останат два месеца в тези точки, като бяха 

монтирани в периода: 01.10-10.10.2008 г., и демонтирани в периода: 09.12-
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12.12.2008 г. След демонтажа, мониторинговите станции бяха преместени в 

следващите 5 /пет/ точки за два месеца, както следва от таблицата. От тях 

единствено 7 точка е тиха, а останалите четири точки са шумни. Монтажът 

беше извършен в периода: 09.12-15.12.2008 г. Предстои демонтаж на 

мониторинговите станции в периода: 09.02-16.02.2009 г. и монтирането им в 

първите пет точки, както следва от таблицата, като ще останат на тези места за 1 

/един/ месец. 

 

Място на разстановане на 
мониторингови станции за 
измерване на шум 

Адрес 
№ по ред на разстановане 
на мониторингови станции 
за измерване на шум 

Община Пловдив, Дирекция 
„Екология и опазване на 
околната среда” 

пл. „Стефан Стамболов” № 1 

1 

Община Пловдив,             
район „Северен” 

бул. „Цар Борис III 
Обединител” № 22 А 2 

Община Пловдив,               
район „Западен” 

ул. „Вечерница” № 1 а 
3 

СОУ „Пейо Яворов” бул. „България” № 136 4 

ОУ „Елин Пелин” ул. „Генерал Колев” № 42 
5 

ОУ „Екзарх Антим I” ул. „Захари Стоянов” № 86 6 

ЦДГ „8-ми март” ул. „Д. Груев” № 1 А 7 

ЦДГ „Валентина” бул. „Ал. Стамболийски” № 66 8 

ЦДГ „Чайка” ул. „Славянска” № 57 9 

СОУ „Свети Софроний 
Врачански” 

жк. Тракия, бул. 
„Освобождение” 10 

ЦДГ „Еделвайс” жк. Тракия, ул. „Т. Райнов” резерва 

ОУ „Петър Берон” ул. „Ген. Д. Николаев” № 46 резерва 

ЦДГ „Десислава” жк. Тракия, ул. „Св. Тертер” резерва 

Община Пловдив,                   
Район „Източен” 

ул. „Л. Толстой” № 2 

резерва 

Община Пловдив,           
Дирекция МД и ТБО 

ул. „Радецки” № 18 а 

резерва 

 

„Стратегическа карта за шум за агломерация Пловдив” ще бъде готова през м. 

Април 2009 г., след което предстои даване на становище от МОСВ и МЗ и 

изготвяне на предложение до Общински съвет-Пловдив за нейното приемане. 
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Целта на разработване на стратегическа шумова карта е определянето на 

степента на шумовото натоварване в околната среда чрез измерване, оценка и 

картотекиране на шумовите нива в околната среда. Тази стратегическа шумова 

карта ще позволи акустичното планиране чрез разработването на плановете за 

действие въз основа на резултатите от картотекирането с оглед предотвратяване 

и намаляване на шума в околната среда, най-вече в случаи, при които 

превишаването на стойностите на даден показател за шум може да предизвика 

вредно въздействие върху здравето на хората, или за запазване стойностите на 

показателите за шума в околната среда в районите, в които стойностите не са 

надвишени. 

 

Крайната цел е създаване на здравословни условия на живот на населението и 

опазване на околната среда от шум, чрез разработването и прилагането на 

интегриран подход и мерки за неговото избягване, предотвратяване или 

намаляване. 

 

8. ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ И ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

 

 

8.1 Осъвременяване на техническата база и технологиите за поддържане на 

зелената система и защитените територии. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: постоянен 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив, МОСВ, Европейски фондове  

Очакван ефект: Подобряване състоянието и ефективността от поддържането на 

 зелените системи и защитените територии. 

 

Доклад: Изградени са: поливни системи на  принципа на капково напояване по 

средните разделителни  ивици по бул. Санкт Петербург, бул. Освобождение, бул. 

Цар Борис ІІІ , бул. Никола Вапцаров и нови помпени станции на бул. Васил 

Априлов, ул. Менделеев, бул. Димитър Талев /през 2009 година предстои 

пускането им в експлоатация/.  В Район ”Западен” е инсталирана нова помпа за 
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напояване на зелени площи на бул. “Копривщица” и са ремонтирани и пуснати в 

употреба 5 бр. сондажни кладенци за поливане. 

 

Закупени са 15 бр. ръчни моторни коси за поддръжка на тревните площи в 

средните разделителни ивици по булевардите. 

 

За нуждите от посадъчен материал за града се предоставя за безвъзмездно 

управление на Общинско предприятие „Градини и паркове” недвижими имоти, 

публична общинска собственост, находящи се в землището на р-н „Южен”, 

местността „Герена”. На площ от 66 дка. там ще започне изграждането на нов 

разсадник за декоративна растителност. 

 

На 20.12.2008г. се сключи договор между Община Пловдив и Сдружение 

„Българска обществена агроакадемия Константин Молков” за разработване на 

проект „Система от типови компостери за листна маса и други биологично 

разградими растителни отпадъци на територията на Община Пловдив”. 

 

8.2 Ново зелено строителство в неусвоени терени и около натоварените 

пътни артерии 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: постоянен 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив, МОСВ, Европейски фондове  

Очакван ефект: Подобряване на микроклимата, състоянието на зелените 

системи, създаване на нови рекреационни зони, намаляване на шумовото 

натоварване. 

 

Доклад: Изработен е идеен проект за създаване и поддържане на „АРТ 

ГРАДИНА”. Концепцията на проекта се състои в създаване и поддържане на 

градина от дървесна и тревиста растителност, която изцяло кореспондира с 

определението „Обществена зеленина на парцел /УПИ ІІ – Обществена зеленина, 

кв.3, жил.гр. А 10, 11 – ЖР „Тракия” –гр. Пловдив/. Идеята е в арт градината да 

растат и плодове с исторически и съвременни символи на Пловдив. Тъй като 

крайният резултат изглежда относително свръхестествен, считаме че за 
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пловдивската общественост би представлявало атракция да се докосне до самия 

процес на постигането му. Идейният проект предвижда арт градината да има 

ефектно осветление и ограда от ковано желязо, наподобяваща най-добрите 

образци на европейските кралски дворове. Ключовите ползи от проекта се 

свеждат до високата активна стойност на концепцията, потенциала й за 

превръщането й в емблематична за пловдив забележителност, както най-вече 

добрият синхрон между естеството на проекта и средата за реализацията му. 

 

 

8.3  Разширяване на растително защитните мероприятия в зелените системи 

и защитени обекти 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: постоянен 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив, МОСВ, Европейски фондове, МЗГ  

Очакван ефект: Опазване на биоразнообразието и подобряване на  

естетическото и общо функционално състояние на растителността. 

 

Доклад: Проведени са следните растителнозащитни мероприятия в зелената 

система показани на фиг.2: 
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фиг.2 Растителнозащитни мероприятия в зелената система 

 

8.4 Разработване на мероприятия за предотвратяване на вредното влияние 

на емисии върху архитектурните, историческите и археологическите 

паметници. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: постоянен 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив, МОСВ, МРРБ, МК, Европейски фондове  

Очакван ефект: Съхраняване на паметниците на културата. 

 

Доклад: Разработен е проект за „Подобряване на част от културната 

инфраструктура, допринасяща за повишаване качеството на живот в региона”. По 

него ще бъдат извършени ремонти и саниране на Народната библиотека „Иван 

Вазов”, народно читалище „Вапцаров” и базата на ансамбъл „Тракия” за сумата е 

5 милиона и 992 хиляди лева. Община Пловдив партнира на сдружение „Изкуство 

днес” в проекта за ремонт, реставрация и оборудване на Центъра за съвременно 

изкуство – Баня старинна. Сградата е един от символите за града. Стойността на 

проекта е над милион и половина лева. 
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8.5  Възстановяване на екосистемите, екомаркировката и екопътеките в 

защитени територии: “Хълм Бунарджик”, “Младежки Хълм” и “Данов хълм”. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив-ООС 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

ПУДОС  

Очакван ефект: Съхранение на редки и защитени биологични видове  

 

Доклад: Проекта за „Възстановяване на екосистемите, екомаркировката и 

екопътеките в защитени територии хълм на Освободителите, Младежки хълм и 

Данов хълм” е разработен и внесен в ПУДОС, но не е получил финансиране. 

Предстои внасянето му за финансиране към еврофондовете през 2009г. 

 

 

 

8.6 Разработване и реализация на проекти за възстановяване и 

облагородяване на междублокови пространства и други терени. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: постоянен 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

ПУДООС, Красива България  

Очакван ефект: Подобряване на условията в зелените площи на града и 

 защитените територии. Опазване и възстановяване на биоразнообразието. 

 

Доклад: Разработени са и реализирани  проекти за възстановяване и 

облагородяване на междублокови пространства и други терени по 

административни райони както следва: 

Район ”Западен” – изготвен проект  относно: “Национална кампания за чиста  

околна  среда” на  тема: “Почистване на населените места и облагородяване на 

почистените площи”. Проектът е финансиран от МОСВ ( до 10 000лв.). 

Разработен е за площ от 10 дка в междублоково пространство, заключено между 

ул. “Царевец”, ул. “Солунска”, ул ”Дрян”. 

Район „Тракия” – изготвен е проект за парк „Кан Крум” микрорайон А-4 на 

стойност 40000лв. 
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Район „Източен” – Реализирани проекти на ул. „Зенит”, ул. „Богомил” 79, ул. 

„Ландос”10 и ул. „Елба”.  

Район “Южен” - раздадена е по молби на граждани с приемно- предавателни 

протоколи, растителност 39бр. едро размерна и 8000бр. храсти за засаждане в 

околоблоковите пространства на район “Западен”. Засадена  е  паркова 

растителност (дървета и храсти) – 9544бр. Извършени са залесителни кампании 

от студенти от Медицинския университет – 30 бр. широколистни дървета. 

Район ”Северен” - За периода са разработени и реализирани следните проекти 

за възстановяване и облагородяване на междублокови пространства, което 

включва реконструкция на пейки / монтаж на ребра/, освежаване на детските 

съоръжения / боядисване / и поставяне на кошчета: 

 Междублоково пространство на ул. „М. Скали” и ул. „Гонда вода”; 

 Градина „Милеви скали”; 

 Градина „Обрейкови”; 

 Междублокови пространства на ул. „К. Фичето”№ 13-31; 

 Ул. „Бр. шосе” № 4; 

 Ул. „Борба” № 3-5-7-9; 

 Бул. „Цар Борис ІІІ Об.” № 17-19; 

 Ул. „Васил Левски” № 97-103; 

 Ул. „Вук Караджич” № 1-3-5; 

 Ул. „Разслатица” № 2-4-6-8; 

 Пред читалище „Г. Търнев” на бул.”България”; 

 Градина на бул. „България” пред Очна клиника; 

 Междублокови пространства на бул. „България” №47-63; 

 Бул. „Марица”№55-57; 

 Ул. „Сава Муткуров” № 21-23; 

 Градина „Полковник Дрангов”; 

 Градина „Сава Муткуров”; 

 Градина „Сърнена Гора”; 

 Кът за отдих на бул.”Марица”; 

 Градина на бул. „България” № 156-158; 

 Градина Панагюрище; 

 Детски кът на бул. „Дунав” и ул. „Победа”; 

 Бул. „Дунав”№ 20-28; 
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 Ул. „Йоан Екзарх”№ 18-26; 

 Бул.”В. Априлов” № 144-148; 

 Градина „Фламинго”; 

 Парк Васил Априлов; 

 Градина Панайот Волов; 

 Градина П. Генов; 

 Междублоково пространство на ул. „Ян Хус”; 

 Междублоково пространство на ул. „Ген. Кутузов”; 

 Междублоково пространство на ул. „П. Шилев”; 

 

През 2008 година са засадени следният брой дървета и храсти по райони както 

следва: 

 

Райони Широколистни Иглолистни Декоративни 

храсти 

Централен 252 213 39 083 

Източен 221 185 22 807 

Южен 210 298 10 527 

Западен 189 136 8 553 

Северен 305 104 11 020 

Тракия 176 452 36 547 

Общо 1 353 1 388 127 538 

 

 

ЗАСАДЕНА РАСТИТЕЛНОСТ ПРЕЗ 2008г. 
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На 13.12.2008г. се проведе първата  от поредицата акции за почистване на зелени 

площи от общинската администрация, учащи се, социални заведения, общински 

фирми и неправителствени организации, както и граждани. Кампанията се 

проведе под наслова „Един пловдивски съботник”. Бяха изнесени общо около 77 

т. отпадъци.  

 

8.7  Изработване на ПУП за защитените територии и бреговете на р. Марица 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: 2006-2007г. 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив - 20 000 лв. 

 

Доклад: Разработен е ПУП на хълм на Освободителите, одобрен от МОСВ и 

НИПК. През 2009г. предстои разработване на ПУП на Младежки хълм и Данов 

хълм. Бреговете на р. Марица не подлежат на изработване на ПУП. 

 

8.8  Разработване на проект за реинтродуциране на изчезнали редки видове 

в защитените територии, и поречието на р.Марица чрез възстановяване на 

условията за тяхното развитие. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив, РИОСВ 

Начален и краен срок: 2006-2010 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив - проект, МОСВ,Европейски фондове  

Очакван ефект: Опазване на биоразнообразието 

 

Доклад: На този етап не се предвижда разработване на проект за 

„Реинтродуциране на изчезнали и редки видове в защитените територии и 

поречието на р. Марица чрез възстановяване на условията за тяхното развитие”. 

 

8.9  Разработване и реализация на проекти за реконструкция на детски 

площадки и спортни съоръжения в зелените площи. 
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Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: постоянен 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

ПУДООС, Красива България  

Очакван ефект: Увеличаване на зелените площи  

 

Доклад: Разработени и реализирани са проекти за реконструкция на детски 

площадки и спортни съоръжения в зелените площи по административни райони 

както следва: 

Район ”Западен” – изготвени са 2 проекта за възстановяване и облагородяване 

на 2 парка: парк “Бели брези”, намиращ на ул. “Скопие” с ул. “Пере Тошев” и парк 

“Райчо Кирков”, намиращ се на ул. “Г. Кондолов” с ул. “Михалаки Георгиев”, с 

които Община Пловдив кандидатства за финансиране от Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството за реализирането на проектите.  

Описани са 28 бр. компрометирани детски площадки. Изградени са 20 бр. нови 

детски площадки. По инициативата  ЗЕЛЕН ДОМ на Община Пловдив, фирма 

“Чистота” ЕООД , вестник “Марица” са отличени граждани за месец май -

29.05.2008 год. и месец юни. Монтирани са 50 бр. масивни паркови пейки в 

междублоковите пространства.  

Район „Тракия” – Ремонт и реконструкция на детска площадка по безопасност на 

движението в парка на микрорайон А7,8 на стойност 44600лв.; Изградени 20бр. 

нови детски площадки в междублоковото пространство в зелените площи на 

стойност 160000лв. 

Район „Източен” - изградени 20бр. нови детски площадки в междублоковото 

пространство в зелените площи. 

Район “Южен” - изградени 20 бр. нови детски площадки на стойност 158 950,55 

лв. 

Район ”Централен” - изградени 20бр. нови детски площадки и детска спортна 

площадка за хокей на трева в ОУ” Петър Берон”. 

Район „Северен” - Разработване и реализация на проекти за реконструкция: 

- на 13 бр. спортни площадки : 

1.  Спортна площадка, намираща се на бул. “България” № 156-158; 

2.  Спортна площадка, намираща се на ул. “Панагюрище” № 4; 

3.  Спортна площадка, намираща се на ул. “Сакар планина” № 4 и бул. “Цар Борис 

ІІІ Обединител”№ 18; 
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4.  Спортна площадка, намираща се на ул. “Милеви скали” № 4 и ул.”Гонда вода”; 

5. Спортна площадка, намираща се на бул.”България” № 108; 

6.  Спортна площадка, намираща се на ул. “В. Априлов № 148 и ул. “ Мизия  

7. Спортна площадка, намираща се на бул. “ Цар Борис ІІІ Обединител “ № 27 и 

     ул.”Кольо Фичето”; 

8.  Спортна площадка, намираща се на ул. “Борба” № 7–9; 

9.  Спортна площадка, намираща се на ул. “Панагюрище” и бул. “Дунав” ; 

10. Спортна площадка, намираща се на ул. “Панагюрище”  и ул. “Арабаконак “; 

11. Спортна площадка, намираща се на ул. “В . Левски “ № 103 и ул.” Н. Поп 

Стоянов “; 

12. Спортна площадка, намираща се на ул. “ Огражден ”  и бул. “ Достоевски “; 

13. Спортна площадка, намираща се на ул. “Ив. Рилски “ до СОУ “ П. К. Яворов “; 

 

- 20 бр. детски площадки : 

1. ул. „Пазарище” № 1-3, УПИ ІІІ- жил.стр., кв. „Х. Димитър” 

2. ул. „Гонда вода” / южно/- кв. 146 от кв. Сев. от пан. палати; 

3. ул. „Милеви скали” УПИ- жил. Блок на КЦМ, кв.147 по плана на кв. Сев. От 

пан.палати; 

4. УПИ І-жил. компл. и търговия, кв. 143, по плана на Сев. от пан. палати; 

5. УПИ І – жил. стр. Кв. 1 по плана на кв. Д. Петров, сев. От блока на бул. 

„България” № 2; 

6. УПИ- за жил. Компл. , кв.143 по плана на кв. Сев. от пан. палати-ул. „Галилей; 

7. УПИ- за жил. Компл. , кв.143 по плана на кв. Сев. от пан. палати-ул. „Галилей” 

и бул. „България”; 

8. кв. 592 по плавна на V гр. Част –градина м/у ул. „Бързия” и ул.”Ив. Рилски”; 

9. кв.570 по плана на V гр. Част-градинка зад сградата на ВИК; 

10. терена м/у бул. „България” и ул. „В. Априлов” – Зах .фабрика.; 

11. терена м/у бул. „България” и ул. „В. Априлов” – Зах .фабрика ; 

12. м/ублоково пространство на ул. „Победа” и бул.”Дунав”; 

13. УПИ І – копмл.жил. стр. и зеленина, кв.648 по плана на V гр. Част; 

14. бул. „В. Априлов” – пред „Фламинго”; 

15. бул. „България” № 156; 

16. източна част на ЖСК „Гагарин”; 

17. бул. „Марица” – пред млечна кухня; 

18. западно от блок Гигант-по плана на Артерия айрогара; 
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19. бул. „България” – пред читалище „Г. Търнев” ; 

20. УПИ ІІ – жил. стр., кв. 7, по плана на кв. Хаджи Димитър. 

 

 

8.10  Реализация на проект за почистване и залесяване на горичката в кв. 

“Коматево” - район “Южен”. Изграждане на лесопарк “Коматево” с алейна 

мрежа. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: постоянен 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

ПУДООС, Красива България  

Очакван ефект: Увеличаване на зелените площи на града и подобряване на 

 микроклиматичните условия. 

 

Доклад: Реализиран е проект за почистване на горичката в кв. Коматево  и 

предстои да се извърши санитарно прочистване на дървесната растителност, 

изравняване на терена и последващо  залесяване през 2009 г. – 2011 г. при 

отпускане на средства от общинския бюджет или други финансиращи донори. 

 

8.11 Разработване на Проект за обособяване на сини зони в най-

натоварените с транспорт райони. Поетапна реализация на Проекта. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив, РПУ-Пловдив, РИОСВ 

Начален и краен срок: 2006-2010г. 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив, МРРБ, МОСВ, Европейски фондове  

Очакван ефект: Намаляване на замърсяванията на атмосферния възду,  

шумовото натоварване и защита на прилежащата растителност. 

 

Доклад: Изготвена е стратегия за развитие на транспортната схема в града. Това 

е колосален труд, който дава посоките на развитие за следващите 30години и е 

основан на приемствеността. Към 2009г. в града има 38 000 паркоместа.  
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8.12  Разработване и реализация на проект за инвентаризация и мониторинг 

на защитените и редки видове в парк “Отдих и култура” 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив-ООС 

Начален и краен срок: 2007-2010 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив – за разработване на проект, МОСВ, Европейски фондове 

200 000 лв. 

Очакван ефект: Опазване на коренната растителност и на редки и защитени 

 видове  

Доклад: На този етап не се предвижда разработване на проект за 

„Инвентаризация и мониторинг на защитените и редки видове в парк „Отдих и 

култура”.  

Във връзка с издадено предписание за привеждане условията за отглеждане на 

животните в зоо-кът Пловдив в съответствие с европейските норми Община 

Пловдив изработи проект „Реконструкция и модернизация на зоокът”: павилион 

маймуни, павилион мечки, павилион за чакали и лисици и павилион за птици, в ПИ 

№ 93, включен в УПИ ІІІ-гребен олимпийски канал, съоръжения, зеленина и 

обществено обслужващи дейности, кв.1 нов, по плана на спортен комплекс „Отдих 

и култура” Пловдив. За проекта с Протокол №2/22.01.2009г. на районен експертен 

съвет по устройство на територията на район „Западен” е взето решение за 

издаване на Разрешение за строеж №11/29.01.2009г. Предстои провеждане на 

процедура по ЗОП за избор на изпълнител.  

 

8.13 Разработване на програма за лечебните растения на територията на 

Община Пловдив 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив - ООС 

Начален и краен срок: 2007-2008г. 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив – 4000лв.  

Очакван ефект: Контрол и опазване на лечебните растения и билки в Пловдив.  

Приходи в Общинския бюджет.  
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Доклад: През 2007г. се разработи раздел „Лечебни растения към общинската 

програма по околна среда на Община Пловдив, съгласно изискванията на Закона 

за лечебните растения и тарифа за таксите за ползване на лечебни растения от 

земи, гори, води и водни площи, общинска собственост”. 

 

Приложение №6 Отчет на Средносрочния План за действие 2009-2010г. 
 

 

1.  ОТВЕЖДАНЕ И ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ 

 

1.1  Изграждане на Южния обходен колектор. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив, “ВиК” ЕООД 

Начален и краен срок: 2006-2018 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.: 

Община Пловдив, МОСВ, Държавен Бюджет, ПУДООС, НФООС - 

35 165 000 лв. 

Очакван ефект: Подобряване отвеждането на отпадъчните води до ПСОВ. 

 

Доклад: Проектът за изграждане на южен канализационен колектор беше внесен 

в МОСВ на 19.01.2009 г., за кандидатстване по Оперативна програма „Околна 

среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 1, Референтен № на процедурата: 

BG161PO005/08/1.10/02/04 и който проект ще бъде на стойност близо 150 млн. 

лева без ДДС. Към този проект е включена канализацията на кварталите 

„Остромила” и „Беломорски”. МОСВ не даде ход на този проект, въпреки липсата 

на забележки. Проведена е процедура от Община Пловдив и избрана 

консултантска фирма, която разработва мерките по канализационната система и 

най-вече изграждане на южният обходен колектор. Проектът е стопиран от МОСВ 

още по времето на министър Джавдет Чакъров. 

 

1.2  Изграждане на канализационна мрежа в кварталите “Остромила” и 

“Беломорски”. 

 

Отговорен за изпълнението: “ВиК” ЕООД 

Начален и краен срок: 2006-2011 
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Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.: 

“ВиК” ЕООД, кредитиране  

Очакван ефект: Постигане на пълна канализираност на Общината и  

предотвратяване замърсяването на подземните води. 

 

Доклад: В началото на 2009г. е стартиран проект по ИСПА за техническа помощ, 

в който съвместно с консултантите избрани от МОСВ, Община Пловдив и ВиК - 

Пловдив са уточнени инвестиционните мерки. Проектът е стопиран от МОСВ през 

2009г., поради необходимост от промяна на законодателната база от 

правителството - внесен и приет закон  за изменение и допълнение на Закона за 

водите във връзка със собствеността на ВиК мрежите и съоръженията. През 2009 

- 2010г. са избрани от консултанския екип на Кокс Консулт, които разработват 

нови приоритетни обекти за които са подготвени инвестиционни проекти и 

предстои кандидатстване по ОП Околна среда 2007 - 2013г. 

 

1.3   Изготвяне на програма за поетапно подменяне на стари и амортизирани 

канализационни тръби и съоръжения. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив,“ВиК” ЕООД и МРРБ  

Начален и краен срок: Постоянен 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.: 

Община Пловдив, “ВиК” ЕООД, Държавен  Бюджет, ПУДООС 

Очакван ефект: Предотвратяването на течовете от канализационната 

мрежа и подобряване на водоотвеждането. 

 

Доклад:  

1. Нова канализация по общински път от „Оранжериите до р. Марица” - Ф 400 

мм., L= 165 м., РШ – 3 бр., ДШ – 6 бр. 

2. бул. „Освобождение” – нов уличен канал - Ф 500 мм., Ф 400 мм., L = 780 м. 

3. „Брезовско шосе” и ул. „Никола Войновски” – реконструкция на съществуващ 

уличен канал - Ф 500 мм., L = 97 м. 

4. ул. „Лев Толстой” – нов уличен канал - Ф 500 мм., L = 600 м. 

 

 

 



   

 260 

1.4  Локално пречистване на производствените отпадъчни води, 

зауствани в градската канализация и упражняване на контрол. 

 

Отговорен за изпълнението: Производствени предприятия, 

“ВиК” ЕООД, РИОСВ-контрол, Община Пловдив-контрол 

Начален и краен срок: 2006-2011 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.: 

Община Пловдив, “ВиК” ЕООД, Държавен  Бюджет, ПУДООС 

Очакван ефект: Контрол на качеството на производствените отпадъчни 

води, зауствани в градската канализация. 

 

Доклад: Периодично “ВиК” ЕООД с РИОСВ Пловдив извършват съвместни 

пробовземания от отпадъчните води на производствените предприятия, чието 

производство изисква работа с тежки метали и предполага изпускане в градската 

канализация тежки метали и нефтопродукти  

 

Контролно направление ЛИК 

1. Вземат се контролни проби за определяне степента на замърсяване, въз 

основа на която се определя цената за пречистване на ОВ на съответния абонат. 

Пробовземането се извършва по предварително утвърден от лабораторията 

график. 

Градът е разделен на 2 зони: 

Северна зона - на мониторинг подлежат 47 фирми с промишлени ОВ. 

Южна зона – 105 фирми. 

 

Замърсителите се категоризират съгласно Наредба № 7/2000 г. след анализ на 

ОВ по следните основни показатели: рН, НВ, ХПК, БПК5 и допълнителни, в 

зависимост от производството на фирмите - метали, нефтопродукти, мазнини, 

СПАВ и др.  

 

Замърсителите са 3 категории, представени на фиг.1. 
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фиг.1 

 

Фирмите с по-чисти води се контролират 1 път годишно, тези с непостоянен 

състав на водите - 2 пъти годишно, а големите замърсители - 3 пъти годишно. 

Големите замърсители превишават нормите най-често по ХПК и БПК5. 

 

1.5 Актуализиране на проекта за разширение, реконструкция и модернизация 

на съоръженията по пътя на водите на ПСОВ. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив,“ВиК” ЕООД  

Начален и краен срок: 2007-2015 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.: 

МОСВ, Община Пловдив, “ВиК” ЕООД, Държавен Бюджет, ПУДООС  

Очакван ефект: Предотвратяване замърсяването на речните води от 

непречистените отпадъчни води  

 

Доклад: Текат срещи между Община Пловдив, Област Пловдив, ВиК Пловдив и 

фирма КОКС, които са определени от МОСВ, като консултанти  по проект 

„Техническа помощ за изготвяне на интегриран воден проект”. Търси се 

интегрирано решение за третиране на утайките от ПСОВ и рехабилитация  на 

станцията. 
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При рехабилитацията на ПСОВ се предвиждат: 

• Изграждане на следните нови съоръжения: 

• Съоръжения за отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор; 

• Изграждане на метантанкове за стабилизиране на утайката; 

• Изграждане на инсталация за изсушаване с цел намаляване на водното 

съдържание на утайката; 

• Обновяване на съществуващите съоръжения. 

 

 

1.6  Актуализация и разширение на съоръженията от утайковото стопанство 

на ПСОВ 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив, “ВиК” ЕООД  

Начален и краен срок: 2007-2010 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.: 

Община Пловдив, Държавен Бюджет, НФООС (SEKO-Швейцария), ПУДООС 

- 12 000 000 лв. 

Очакван ефект: Подобряване качествата на формираните утайки от ПСОВ  

   

Доклад: Проблема с третирането на утайките е разделен на 2-а етапа: 

краткосрочен – до 2013г. и дългосрочен – до 2033г. 

Обсъждат се следните варианти за третиране на утайките: 

• използване на утайките в земеделието като тор; 

• употреба за рекултивиране на терени; 

• инсенериране на утайките и оползотворяването им като енергоносители; 

 

Основен пункт за определяне на стратегията за третирането на утайките е 

общественото одобрение. 

 

В и К Пловдив финансира изготвяне на предпроектни проучвания за методи за 

обработка на утайките, като сме се спрели на метода с изсушаване. На този етап, 

изграждането на такава инсталация е включено в мастерплана по „Оперативна 

Програма Околна Среда”, като се очаква нейното финансирането  от европейски 

фондове. 
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2.  ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ОБЩИНАТА И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВАТА НА 

ПИТЕЙНАТА ВОДА 

 

 

2.1 Съставяне на график за подмяна на старите тръби от водопроводната 

мрежа. 

 

Отговорен за изпълнението:“ВиК” ЕООД  

Начален и краен срок: постоянен 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.: 

“ВиК” ЕООД, кредитиране  

Очакван ефект: Намаляване на загубите на вода по водопроводната 

мрежа и  

увеличаване ефективността на водоподаване 

 

Доклад:  

Ивенстиционната програма на “ВиК” ЕООД 

Изпълнени обекти през 2010 г. финансирани със заем от ЕБВР 

1. ЛОТ 2:  

Дублиращ водосток на северен открит отливен канал под ЖП линия „Пловдив – 

Бургас” и околовръстен път „Изток” - Ф 2400 мм., L = 52 м. 

 

2. ЛОТ 4:  

Подобект 1.1. "Подмяна на съществуващ магистрален водопровод по бул. "Шести 

септември" в участъка от ул. "Фр. Ж. Кюри" до бул. "Мария Луиза" 

Подобект 2 "Подмяна на съществуващ магистрален водопровод по бул. "Мария 

Луиза" в участъка от ул. "Петко Д. Петков" до бул. "Шести септември" 

Подобект 3 “Подмяна на съществуващ магистрален водопровод по ул. “Гладстон” 

в участъка от ул. “Руски” до бул. “Васил Априлов” 

Подобект 4 "Подмяна на съществуващи разпределителни водопроводи по бул. 

„Марица” – север от бул. „Васил Априлов” до бул. „Цар Борис ІІІ Обединител” 

 

Подобект 5 “Подмяна на съществуващ магистрален водопровод и съществуващ 

разпределителен водопровод по ул. “Константин Нунков” в участъка от ул. 

“Стефан Стамболов” до бул. “Македония” 
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Подобект 6 “Подмяна на съществуващ водопровод Е Ø 150 по ул. “Ст. 

Стамболов” в участъка от бул. “Никола Вапцаров” до ул. “К. Нунков” 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: По ЛОТ 4 - Таблица с изпълнените участъци към основни 

подобекти с диаметър и дължина. 

 

3. Нов водопровод по бул. „Северен” пред „Марицатекс” - Ф 225мм., L = 156 м., Ф 

90 мм., L = 63 м. 

4. Реконструкция на водопровод по ул. „Никола Войновски” и „Брезовско шосе” - Ф 

500 мм., L = 96 м. 

5. Нов водопровод по ул. „Лайпциг” -  Ф 90 мм., L = 67 м. 

6. ул. „Стефан Стамболов” 98 – Нови водопроводи към хидрофори и жилищни 

блокове - Ф 90 мм., L = 25 м., Ф 110 мм., L = 62 м., Ф 125 мм., L = 152 м., Ф 160 

мм., L = 130 м., Ф 225 мм., L = 62 м. Нови помпени агрегати и оборудване за 

хидрофори – 4 бр.  

7. ул. „Богомил”, ул. „Славянска” – подвързване на хидрофорни уредби - Ф 110 

мм., L = 120 м. 

 

Ивенстиционната програма на Община Пловдив за 2010-2011 г. : 

 бул. България: водопроводи PE-HD Ø160 - 6 3000 м., Чуг Ø500 – 3 964м., 

канализация Ø200 - 2 096 м., Ø315 - 731 м., Ø400 - 900 м., Ø500 - 588 м.. 

 ул. Победа: водопроводи PE-HD Ø110 - 180 м.,  Ø160 - 750 м., Чуг Ø400 – 

510м., канализация Ø200 - 379 м., Ø315 - 126 м., Ø400 - 24 м., Ø500 - 174 

м.,Ø630 - 163 м. 

 бул. Марица юг: водопроводи PE-HD Ø110 - 110 м.,  Ø125 - 918м., Ø90 - 52м., 

Ø200 - 262м., Чуг.Ø500 - 600 м..канализация Ø200 - 898 м.,Ø400 - 697 м..   

 бул. Свобода продължение: водопроводи PE-HD Ø110 - 24 м.,  Ø160 - 108м., 

Ø90 - 36м., Чуг.Ø300 - 444 м..канализация Ø200 - 364 м.,Ø300 - 129 м.,Ø400 - 

192 м. 

 

2.2  Водоснабдяване на гр. Пловдив от каскада “Въча” – актуализация на 

проекта, в т.ч и този за водопроводната система на града. 

 

Отговорен за изпълнението: Областна управа, Община 

Пловдив,“ВиК” ЕООД, МРРБ, МОСВ  
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Начален и краен срок: 2006-2014 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.: 

Държавен бюджет, МРРБ, ФАР- ИПСА, външни кредитори, банки,Община 

Пловдив, МОСВ, “ВиК” ЕООД - 130 400 000 лв. 

Очакван ефект: Подобряване водоснабдяването на населението и на  

 промишлените предприятия и на сигурността на водопроводната мрежа 

 

Доклад: Обектът е в процес на проектиране. Към момента са изпълнени фазите: 

Техническо задание и Прединвестиционно проучване със средства на Община 

Пловдив в размер на обща стойност 932 600 лв.   

 

От 2008г. обектът премина за последващи действия в МРРБ, предвид неговия 

приоритет и статут на национален обект. В края на 2008г. бе проведен конкурс по 

ЗОП за избор на изпълнител за проектиране на обекта във фаза: Идеен проект. 

През 2010г. със Заповед на Министъра на МРРБ е включен експерт от Община 

Пловдив в контрола на изработване на проектите. 

 

2.3  Плануване на мероприятия с цел подобряване качествата на подземните 

води, използвани за водоснабдяване на града и за напояване 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив, “ВиК” ЕООД, МРРБ,  

“Напоителни системи” 

Начален и краен срок: 2007-2014 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.: 

Община Пловдив, МОСВ, “ВиК” ЕООД, кредитиране 

Очакван ефект: Подобряване на качествените показатели на използваната 

вода за питейни нужди и напояване 

 

Доклад: За подобряване качеството на добиваната вода за питейно-битови нужди 

на гр. Пловдив, „В и К” ЕООД – гр. Пловдив от 2001г. насам, периодично 

подменяне /дублира/ по няколко сондажни изработки годишно. На помпена 

станция „Юг” в края на 2009 г. и началото на 2010 г., бяха подменени 3 бр. стари 

тръбни кладенеца - 1 бр. на сифон „А” /ТК №14/ и 2 бр. на сифон”С” – ТК№3 и 4 . 

Същите са в процес на оборудване за включване в експлоатация, най-късно през 

пролетта на 2011г. 
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Същевременно през м. юни - 2010г. са внесени документи /проекти/ в МОСВ-

София за издаване на Разрешителни за изграждане на други 3 бр. тръбни 

кладенци, подменящи старите, а именно – 2 бр. на ПС „Юг” – ТК№1 и 6 на сифон 

„А” и 1 бр. на ПС „Изток-2” – ТК №12. За последния вече има издадено 

Разрешително от 28.12.2010г, докато за другите два все още се чака такова . 

 

Ежегодно на тръбните кладенци на Пловдивските помпени станции се извършва 

профилактика – почистване, чрез пневмо и хидроимпулсна обработка на 

филтровата част от колматанти.  

 

 

3. ПОЧИСТВАНЕ КОРИТОТО НА РЕКА МАРИЦА ОТ НАНОСИ И РАСТИТЕЛНОСТ 

 

 

3.1 Почистване коритото на р.Марица от наносни материали в обхвата на 

територията на Общината. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: постоянен 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Държавен бюджет, Община Пловдив, ПУДООС, ПИП-ЕАД-София  

Очакван ефект: Подобряване естетическото състояние на реката, увелича-

ване пропускната способност и хидротехническото състояние на реката. 

 

Доклад: По реда на ЗОП е избран изпълнител на услугата ”Почистване на 

дървесната и храстова растителност на коритото на р. Марица, без изнасяне на 

инертни материали, в регулационните граници на гр. Пловдив, в участъка от ЖП 

мост на линия Пловдив-Карлово до р. Пясъчник". Осигурено е финансиране в 

размер на 4 335 748,66 лв. с ДДС от Републиканския бюджет.  

 

Почистен е изцяло етап VІІ от ЖП моста до мост на ВХВП и частично етап І –от 

Устието на р. Пясъчник до бента. Провеждат се ежемесечни огледи на коритото 

на р. Марица относно проводимостта на реката. 
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3.2   Корекция и възстановяване на подпорните стени на левия бряг на 

р. Марица от ж.п. моста до бента на гр. Пловдив – проектът предстои да се 

актуализира. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: 2006-2010 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Държавен бюджет, Община Пловдив, ПУДООС, Европейски фондове  

7 500 000 лв. 

Очакван ефект: Укрепване на бреговата ивица. 

 

Доклад: Изготвен е инвестиционното предложение, съгласно схема BG116РО 

001/1.4 – 06/210 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на 

наводнения в градските агломерации” по Оперативна програма „Регионално 

развитие”  

 

Изготвен е Работен проект „Корекция и подпорни стени  на р. Марица от км 2+884 

до км 3+434 - ляв бряг" – L=550 м 

 

Проекта предвижда уширение на напречното сечение на реката чрез почистване и 

изграждане на подпорна стена на левия й бряг. Корекцията на р. Марица в 

настоящия проект се разглежда от км 2+884 до км 3+434. В този участък, до км 

3+550 при В6, корекцията е с напречно сечение двоен трапец. Същинското корито 

е с широчина 80 м, дълбочина 1.50 м и две междинни берми по 40 м. От лявата 

страна се налага проектиране и изграждане на бетонова подпорна стена за 

предпазване на терена, както за левия бряг, така и за десния бряг от заливане. 

 

Инвестиционното предложение не е свързано с изземване на инертен материал. 

 

3.3  Актуализация и реализация на проект за изграждане на “Северен облекчителен 

колектор”. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: 2006 – актуализация, 2009 – реализация 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    
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Държавен бюджет, Община Пловдив, ПУДООС, Европейски фондове  

4 150 000 лв. 

Очакван ефект: Обхващане на отпадните води от Северната градска част 

на гр. Пловдив и отвеждането им за пречистване в съществуващата 

пречиствателна станция за отпадни води на гр. Пловдив  

 

Доклад: След пускане в експлоатация през 2009г. на Северния обходен колектор 

с помпена станция “Север” , която прехвърля  отпадъчните води през Марица, 

същите се отвеждат до ПСОВ. С изграждането и пускането в експлоатация на 

Северния обходен колектор се приключва с първият етап от реализирането на 

поставения краткосрочен план за действие по отношение на отвеждането и 

пречистването на отпадъчните и условно-чисти дъждовни води.  

 

Важността от изграждането на обекта произлиза от съществуващото високо 

екологично ниво на замърсеност, влияещо на околната среда и по-специално 

върху водите на река Марица. Към настоящия момент отпадните води (битови, 

производствени и дъждовни) на Северната градска част чрез изградената 

канализационна мрежа се улавят и отвеждат в р. Марица. До края на територията 

на Община Пловдив канализационния колектор е покрит, след което преминава в 

открит канал. След изпълнение на  проекта са обхванати отпадните води от 

Северната градска част на гр. Пловдив и отведени за пречистване в 

съществуващата пречиствателна станция за отпадни води на гр. Пловдив. Като 

краен резултат, след цялостното реализиране на проекта, замърсяването на река 

Марица е преустановено. 

 

4.  ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСА С ТРЕТИРАНЕТО НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 

 

4.1  Мониторингова дейност на депото за неопасни отпадъци в с. Цалапица 

 

Отговорен за изпълнението: “Водострой-Пловдив” АД 

Начален и краен срок: постоянен 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив 5 000 лв. 

Очакван ефект: Контрол на емисионното и имисионното състояние на 

 компонентите на околната среда в района на депото. 
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Доклад: За експлоатацията на Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, 

Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай, в 

землището на с. Цалапица, местност "Паша махала”  е издадено Комплексно 

разрешително №355-НО/2008 г. на МОСВ/КР/, влязло в сила от 02.01.2009 г. 

 

Мониторинг на компонентите на околната среда: 

Мониторингът в част „Води” – подземни води, инфилтратни води, повърхностни 

води, се извърши с честота по КР – веднъж на шест месеца от Регионална 

лаборатория – Пловдив към Изпълнителна агенция по околна среда.  Излишните 

инфитратни води се извозват в ПСОВ – Пловдив. 

 

Мониторингът в част „Емисии във въздуха” – ежемесечно са измерени емисиите 

на вредни вещества на изходите на газовите кладенци за всяка от клетките на 

депото от „Пехливанов инженеринг” ООД,  сертификат за акредитация Рег.№5 

ЛИК, валиден до 31.12.2012 г.. 

 

1.    Приемът на отпадъци се извършва въз основа на подписан договор 

През 2010 г. са сключени договори за приемане и депониране на битови отпадъци 

с общините Марица, Стамболийски, Родопи, Куклен,  Съединение, Брезово, 

Перущица и Кричим, както и 66 бр. договори и допълнителни споразумения за 

производствени неопасни отпадъци от юридически лица е ЕТ. 

2. Системата за мониторинг, контрол и информация включва следните 

наблюдавани елементи: 

 

1. Входящ контрол на отпадъците; 

При влизане в обекта, сметоизвозващите автомобили преминават през 

автовезната, като се отчитат документите съпровождащи отпадъците, както и се 

прави визуална проверка на същите. Указва се площадката за разтоварване на 

автомобилите. Данните от входящия контрол се нанасят в журнал и се обработват 

ежедневно. 
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2. Отпадъците се запръстяват редовно.   

 

3.Състояние на тялото на депото (топография) 

 

При експлоатацията на депото се определят ежегодно структура и състав на 

отпадъчното тяло и поведение (слягания) на повърхността на тялото на депото. 

 

Информационната система обхваща данни за: площ, обем и състав на 

отпадъците, технология на депонирането и остатъчен /незапълнен/ капацитет. За 

следене състоянието на тялото на депото има осигурени репери, от които се 

водят измерванията. 

 

Депонираните количества отпадъци на депото за периода 01.01.2010 г.-31.12.2010 

г. / в тона / са представени на фиг.2 

 

 

Фиг.2 

 

В изпълнение на чл.19б от ЗУО на 05.11.2010 г. е проведено първото общо 

събрание на общините и е създадено Регионално сдружение – Цалапица по 

отношение на Депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица, 

включващо Община Пловдив, Община „Родопи”, Община Марица, Община 

Съединение, Община Стамболийски, Община Перущица, Община Кричим и 

Община Раковски. 
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4.2  Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците и оползотворяване 

на част от тях 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив  

Начален и краен срок: 2006-2007 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

ПУДООС, 1 540 620 лв. 

Очакван ефект: Намаляване количеството на извозваните отпадъци и 

оползотвояване на част от тях и увеличаване капацитетните възможности 

на депото 

 

Доклад: Разделното събиране на отпадъци от опаковки на територията на 

Община Пловдив е оргназирано чрез подписани договори с организациите по 

оползотворяване - „Екопак България” АД – оползотворяваща организация, 

притежаваща Разрешение №ООп-01-00 от 19.07.2004 г., издадено от Министъра 

на околната среда и водите, за район Тракия и „Екобулпак”АД оплозотворяваща 

организация, притежаваща Разрешение № ООп-02-00 от 24.08.2004 г. за районите 

„Централен”, „Северен”, „Южен”, „Западен” и „Източен”.  

 

Заключение: В системата за разделно събиране е обхванато цялото население на 

Община Пловдив. За отчитането обаче на ефективността й е необходимо да се 

завиши контрола върху изхвърлянето на смесени отпадъци в съдовете за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки и сгур, което е и причина за 

унищожаване на голям брой от разположените контейнери.  

 

Информация за отпадъци от опаковки, събрани и сепариране от "Екобулпак" АД 

от системата за разделно събиране в Община Пловдив за 2010 г. - постъпили 

отпадъци от опаковки - 5506,33 тона; хартия - 112,09 тона; пластмаса - 26,04 тона; 

метал - 0 тона; стъкло - 145,22 тона; общо рециклируеми отпадъци от опаковки - 

283,35 тона   Данни за събраните, сортирани и предадени на краен преработвател 

отпадъци от опаковки за 2010 г. от "Екопак" АД - Събрано количество от сини 

контейнери за хартиени и картонени опаковки - 360 229 кг., отсортирано и 

балирано количество - 154 485 кг., предадено количество на преработвател - 196 
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547 кг.; Събрано количество от жълти контейнери за пластмасови и метални 

опаковки - 210 973 кг., отсортирано и балирано количество - 65 154 кг., предадено 

количество на преработвател - 64 094 кг.; Събрано количество от зелени 

контейнери за стъклени опаковки - 58 280 кг., отсортирано и балирано количество 

- 40 423 кг., предадено количество на преработвател - 0 тона.                              .  

 

Сепарирани са следните количества отпадъци от опаковки за 2010г показани на 

фиг.3. 

 

 

 

Фиг.3 Сепарирани отпадъци от опаковки за 2010г. 

 

 

4.3 Въвеждане на система за събиране и оползотворяване на растителни отпадъци 

 

Отговорен за изпълнението Община Пловдив, ОП “Градини и пакрове”, 

фирми концесионери за почистването 

Начален и краен срок: 2007 - 2010г. 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив – за проект, 10 000 лв. ПУДООС, Европейски фондове  

1 200 000 лв. 

Очакван ефект: Оползотворяване на растителните отпадъци. 
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Доклад: Закупени са 3 бр. дробилки за растителни отпадъци с оглед предаването 

им за оползотворяване и  автомобили с преса за намаляване броя на курсовете 

до Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по 

закрит способ в с. Шишманци 

 

4.4  Картотекиране на всички източници, генериращи отпадъци на територията на 

Община Пловдив. Контрол върху екологосъобразното третиране на генерираните 

отпадъци, като особено внимание се обърне на тези, формирани от локалните 

пречиствателни съоръжения. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив -“ООС”, “ВиК” ЕООД, 

РИОСВ 

Начален и краен срок: 2006 и постоянен 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

МОСВ, “ВиК” ЕООД 280 000 лв. 

Очакван ефект: Обхващане на всички източници на отпадъци и 

упражняване на ефективен контрол за тяхното движение и третиране. 

Подобряване работата на ПСОВ и качествата на утайките от 

пречиствателната станция. 

 

Доклад: Съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, 

дружествата и търговците, които извършват дейности с отпадъци подлежат на 

регистрационен, разрешителен или лицензионен режим – чл.12 от ЗУО. 

 

Документът, издаден от Регионалната инспекция по околна среда и води се 

изпраща за сведение в Община Пловдив. В отдел „Управление на отпадъците, 

комунална дейност и мониторинг”  информацията се описва и съхранява. Същата 

се използва при издаване на разрешителни за депониране на производствени 

неопасни отпадъци на депо за неопасни отпадъци, в землището на с. Цалапица, 

като едновременно с това се извършва проверка по документи на съответните 

предприятия. 
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На фиг. 4 са представени издадените разрешения по години. 

 

 

Фиг.4 

Издадени решения за дейности с отпадъци за територията на община Пловдив . 

2007г. - 77 бр., 2008 г. - 77 бр. 2009г. - 110 бр. 2010 г. -61 бр. 

 

Издадени от отдел УОКДМ разрешителни за депониране на отпадъци на депо за 

неопасни отпадъци на гр. Пловдив, в землището на с. Цалапица   2007 г. - 72 бр. 

2008г. - 147бр., 2009г. -  106 бр., 2010 г.- 70 бр. 

 

 

4.5  Въвеждане на система от мероприятия за разчистване територията на 

Община Пловдив от излезли от употреба МПС и автомобилни гуми. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив-ООС 

Начален и краен срок: Постоянен 

Очакван ефект: Повишаване комфорта на градската среда 

 

Доклад: Постъпили са предложения и предстои сключване на договор с 

организация по оползотворяване във връзка с ПМС №183 от 20.08.2010 г. 
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5.  УПРАВЛЕНСКИ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

5.1  Разширяване и задълбочаване контактите със съседните Общини – Родопи, 

Асеновград, Марица и др. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив, РИОСВ, РИОКОЗ 

Начален и краен срок: постоянен 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив и съседни общини  

Очакван ефект: Подобряване и непрекъснат контрол на екологичното 

състояние на околната среда в районите около Община Пловдив при 

използване на научния потенциал. 

 

Доклад: През 2010г. съгласно Закона за водите е създадена Асоциация по 

водоснабдяване и канализация в Пловдивска област с председател областния 

управител, който по закон е и председател на Асоциацията по В и К.  

 

Асоциацията се създава по силата на Закона за водите, според който водните 

организации стават основен орган на управление и планиране развитието на 

водоснабдителните и канализационни системи. Една от новите функции, които се 

вменяват със закона на Асоциациите по В и К, е правото на общините да решават 

въпроса какви инвестиции да има и едва тогава да се предава бизнес-плана за 

развитие на вик оператора за утвърждаване на ДКЕВР.  

 

Създадени са и асоциации от няколко общини за обслужване на битовите 

отпадъци. 

 

5.2  Разработване и реализация на комплексна санитарна програма за защита на 

населението от вредни инсекти, гризачи и ектопаразити. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: 2006-2007, постоянен 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив, Браншови организации, Европейски фондове, 50 000 лв. 

Очакван ефект: Предотвратяване на здравния риск за населението на 

Община Пловдив и съседните общини. 
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Доклад: С Решение № 406, взето с Протокол № 20 от 05.11.2009 г. на Общински 

съвет – Пловдив е създадено  Общинско предприятие „Дезинфекционна станция”. 

В началото на всяка календарна година се изготвя Годишен график за ДДД-

обработките, който предстои да се извърши в сгради общинска собственост и на 

терени-зелени площи, публична общинска собственост. Годишния график се 

изготвя на база заявки подадени от общинските структури - районни 

администрации, социални домове, отдели, дирекции и пр. Санитарна програма за 

защита на населението от вредни инсекти, гризачи и ектопаразити по т.5.2 не е 

разработвана, но не е отпаднала и необходимостта от изготвянето й. Причина за  

невъзлагане изготвянето на такава програма е липса на достатъчно финансови 

средства за мероприятието. 

 

5.3  Разработване и реализация на “Проект за саниране на околната среда във 

връзка с контрола на ехинококозата по хората и животните”. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: 2006-2008 постоянен 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив - проект, МЗГ, Областна управа, 75 000 лв. 

Очакван ефект: Ликвидиране на здравния риск за населението. 

 

Доклад: На заседание на Програмен съвет на 09.10.2009г. за оценка и 

управление на мерките по опазването на околната среда на територията на 

Община Пловдив е взето решение мярката да бъде коригирана, съобразно 

действащата нормативна база, с нов текст „Контрол на ехинококозата по хората и 

животните и обособяване на места за свободно разхождане на кучета в 

изпълнение на Програма за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета на територията на Община Пловдив 2008 – 2011г.” Това се налага поради 

изтичане на срока (2004-2008г.) на Националната  програма за борба с 

ехинококозата. Отчет по действащата програма се изпраща ежегодно до НВМС и 

Общински съвет Пловдив. 
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5.4   Контрол по отношение безопасността на хранителни продукти в Община 

Пловдив. 

 

Отговорен за изпълнението: РИОКОЗ – Пловдив 

Начален и краен срок: постоянен 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

РИОКОЗ – Пловдив  

Очакван ефект: Контролиране на предлаганите хранителни продукти и 

 намаляване на здравния риск за населението 

 

Доклад: От страна на РИОКОЗ-Пловдив бе изготвена справка за извършваният 

контрол и мониторинг на продуктите и стоки със значение за здравето на човека 

за календарната 2010 г. 

 

5.5 Повишаване на екологичната култура на населението на град Пловдив – 

публикации в местната преса, интернет страница, презентиране на екологични 

дейности, мероприятия в електронните медии. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: постоянен 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив  

Очакван ефект: Повишаване ангажираността на обществеността по 

проблемите на околната среда. 

 

Доклад: Чрез Пресцентъра на Община Пловдив към медиите периодично се 

подава информация за дейности с широко обществено значение, подава се 

информация на сайта на Община Пловдив.  Периодично се актуализира и 

обновява електронната страница на Община Пловдив с информация в 

направление "Екология". Проведени са 3бр. акции за почистване на града, в които 

се включиха държавни институции, фирми, граждани, болнични заведения и 

училища. 
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5.6  Реализация на проект за реконструкция на “Гробищен парк” - “Рогошко шосе”. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: 2006-2009 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Държавен бюджет, Европейски фондове 2 400 000 лв. 

Очакван ефект: Подобряване на градската среда. 

 

Доклад: Завършено е строителството на първи етап на гробищен парк „Рогошко 

шосе”. Предстои изготвянето на проект за следващите етапи на строителство.  

 

6. ЗЕМИ, ПОЧВИ И НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ 

 

6.1  Създаване на регистър на увредени земи и почви. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив, РИОСВ, Обл. дирекция 

“Земеделие и гори”; Общ. служба “Земеделие и гори” 

Начален и краен срок: 2008-2009 

 

Доклад: Общата територия на Пловдивска област е 588 698 ха, от които 344 904 

ха са всички земеделски територии, 180 131 ха - обработваеми земеделси земи и 

191 909 ха  - гори. В района на РИОСВ - Пловдив е създадена организация на 

контролна дейност в пунктове за наблюдение и контрол от Националната 

автоматична система за екологичен мониторинг /НАСЕМ/, с цел провеждане на 

мониторинговата дейност в подсистема “Земи и почви”. Пунктовете, от които се 

извършва пробонабирането на почвените проби, са разположени на цялата 

територия  контролирана от РИОСВ. Те са постоянни и са определени в 

зависимост от източника и вида на замърсяването. 

 

7.  ШУМОВО НАТОВАРВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА 

 

7.1 Изготвяне на шумова карта на град Пловдив в съответствие с 

Директива 2002/49/ЕС 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив, РИОСВ 

Начален и краен срок: 2007 
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Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив, МОСВ, Европейски фондове  

Очакван ефект: Създаване на актуална картина за акустичната среда на 

гр. Пловдив в съответствие с Директива 2002/49/ЕС  

         

Доклад: С Решение № 368, взето с Протокол № 26 от 23.09.2010 г. на Общински 

съвет – Пловдив е приет  „План за действие към  „Стратегическа карта за шум за 

агломерация Пловдив”.  

 

В изпълнение на своите задължения по Закона за защита от шума в околната 

среда /ДВ. бр. 74 от 13.09.2005 г./ е подписан Договор на 22.07.2008 г. между 

Община Пловдив и фирма „СПЕКТРИ” ЕООД за изработване на „Стратегическа 

карта за шум за агломерация Пловдив”.  

 

Съгласно този Договор, Община Пловдив става собственик на 5 /пет/ 

мониторингови мобилни станции за измерване на шум, както и на сървър и 

софтуер за управление, мониторинг и администриране на данните от 

стратегическата карта за шум. Мониторинговите станции за измерване на шум се 

монтират на сгради общинска собственост. От тях 1 и 3 са тихи точки, 2 е 

смесена точка, а 4 и 5 са шумни точки. Станциите останат два месеца в тези 

точки, след което се демонтират и преместват.   Целта на разработване на 

стратегическа шумова карта е определянето на степента на шумовото 

натоварване в околната среда чрез измерване, оценка и картотекиране на 

шумовите нива в околната среда. Тази стратегическа шумова карта ще позволи 

акустичното планиране чрез разработването на плановете за действие въз основа 

на резултатите от картотекирането с оглед предотвратяване и намаляване на 

шума в околната среда, най-вече в случаи, при които превишаването на 

стойностите на даден показател за шум може да предизвика вредно въздействие 

върху здравето на хората, или за запазване стойностите на показателите за шума 

в околната среда в районите, в които стойностите не са надвишени. 

 

Крайната цел е създаване на здравословни условия на живот на населението и 

опазване на околната среда от шум, чрез разработването и прилагането на 

интегриран подход и мерки за неговото избягване, предотвратяване или 

намаляване. 
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8. ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ И ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

 

8.1 Осъвременяване на техническата база и технологиите за поддържане на 

зелената система и защитените територии. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: постоянен 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив, МОСВ, Европейски фондове  

Очакван ефект: Подобряване състоянието и ефективността от 

поддържането на зелените системи и защитените територии. 

 

Доклад: Придобити са 3 броя товарни автомобили, 7 броя лекотоварни 

автомобили, 2бр. мултифункционална почистваща машина, 3бр. цистерни, 1бр. 

Сметосъбирачна машина, 6бр. Самоходни косачни машини, 6бр. Роторни косачки, 

3бр. Дробилки за клони, 8бр. Моторни триони, 14 броя моторни кастрачки "Щил" и 

1бр. автовишка. 

 

8.2  Ново зелено строителство в неусвоени терени и около натоварените 

пътни артерии. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: постоянен 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив, МОСВ, Европейски фондове  

Очакван ефект: Подобряване на микроклимата, състоянието на зелените 

системи, създаване на нови рекреационни зони, намаляване на шумовото 

натоварване. 

 

Доклад: Почистване, подготовка на терена и затревяване на средната ивица на 

бул. "България" в участъка от бул."Априлов" до бул. "В. Левски".            
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8.3  Разширяване на растително защитните мероприятия в зелените системи и 

защитени обекти 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: постоянен 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив, МОСВ, Европейски фондове, МЗГ  

Очакван ефект: Опазване на биоразнообразието и подобряване на  

естетическото и общо функционално състояние на растителността. 

 

Доклад: През 2010г. са извършени следните растителнозащитни мероприятия: 

2771дка. Пръскане срещу първо,  второ и трето поколение на кестеновия молец  - 

2059дка., по всички кестенови насаждения в града, частични пръскания срещу 

листни въшки - 672дка., по сигнали на районните еколози от ОП "Дезинфекционна 

станция", срещу скакалци - 40дка. в района на Гребна база. Проведените 

растителнозащитни мероприятия в зелената система показани на фиг.5: 

 

 

 

 

фиг.5 Растителнозащитни мероприятия в зелената система 
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8.4 Разработване на мероприятия за предотвратяване на вредното влияние на 

емисии върху архитектурните, историческите и археологическите паметници. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: постоянен 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив, МОСВ, МРРБ, МК, Европейски фондове  

Очакван ефект: Съхраняване на паметниците на културата. 

 

Доклад: Разработена е нова Наредба за организация на движението на 

територията на общината, която въвежда забрана за движение на моторни - 

превозни средства в архитектурно - историческия резерват "Старинен Пловдив" и 

в спортния комплекс "Пловдив".  

 

Старинен Пловдив е приключил ремонтът на 9 къщи, а на 14 къщи са направени 

компютърни цветни проекти. Извършен е частичен ремонт на къща "Стамболян", 

която е предвидена с още 3 къщи в Проекта за туристическите атракции. Това са: 

"Недкович", "Хиндиян" и "Клиянти". В този проект участва и Етнографския музей. 

Изготвен е и проект за художествено осветление на обекти в Стария град.  

 

По програмата "Зелена система" е предвиден проект за оформяне на нови оазиси 

от растителност в Стария град и освежаване на стари такива.  

 

Изготвена е туристическа карта на града, както и продуктов каталог. През 2010-а е 

открит информационен туристически център в изцяло обновена сграда до 

Иконната галерия на ул. "Съборна" в Стария град. 

 

За първи път през 2010г. стартира безплатен пешеходен маршрут, който се 

провежда ежеседмично.  

 

8.5  Разработване и реализация на проект за инвентаризация и мониторинг на 

защитените и редки видове в парк “Отдих и култура” 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив-ООС 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    
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ПУДОС  

Очакван ефект: Съхранение на редки и защитени биологични видове  

 

Доклад: Разработен е проекта за „Опазване и възстановяване на биологичното 

разнообразие на защитените територии в гр. Пловдив. Предстои внасянето му за 

финансиране към еврофондовете през 2011г. 

 

8.6 Разработване и реализация на проекти за възстановяване и 

облагородяване на междублокови пространства и други терени. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: постоянен 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

ПУДООС, Красива България  

Очакван ефект: Подобряване на условията в зелените площи на града и 

защитените територии. Опазване и възстановяване на биоразнообразието. 

 

Доклад:  

Район „Източен” 

1. кв. 7, УПИ ІІ – 1, кв. „Гладно поле” - детска площадка 

2. кв. 6, УПИ І, кв. „Изгрев”  - детска площадка 

3. кв 16, УПИ ІІ, кв. „Чайка”  - детска площадка 

4. кв 16, УПИ ІІ, кв. „Чайка”  - фитнес площадка 

Район "Северен" 

Градина  „Луксор” - възстановяване на ваза и компрометирани зелени участъци, 

поставяне на 5 бр. нови пейки; 

 

Зелена площ на ул. „Борба” 11- 23 - изграждане на алея, поставяне на детски 

съоъжения, поставяне на  пейки и кошчета;                                              

 

На територията на район „Южен” се реконструираха 3 броя съществуващи 

детски площадки на следните адреси: 

 детска площадка намираща се на ул. „3-ти март срещу бивщия магазин 

„Молдавия” изградена от Белла България” 
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 междублоково пространство на ул. „Петрова нива” №1,3 с ул. „Димитър Талев” 

№ 2,4,6,8,10,12,14,16 / 1бр. единична люлка, 1 бр. комбинирано детско 

съоръжение, 2 бр. пейки без облегалка и реконструкция на съществуващ/ 

 междублоково пространство на ул. „Петър Стоев” № 66,68,113,115,117,119  и 

ул. „Студенец” № 1,3,5,7,9,11,13,15 /1бр. единична люлка и 1 бр. комбинирано 

детско съоръжение/ 

 междублоково пространство на ул. „Лайпциг” № 2,4,6,10 /1бр. единична люлка/ 

 

През 2010 година са засадени следният брой дървета и храсти по райони, 

представени на фиг.6: 

 

 

фиг.6 

 

 

8.7 Разработване на проект за реинтродуциране на изчезнали редки видове в 

защитените територии, и поречието на р.Марица чрез възстановяване на 

условията за тяхното развитие. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: 2006-2010г. 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

Община Пловдив – проект, МОСВ ,Европейски фондове 

Доклад: Разработен е ПУП на хълм на Освободителите, одобрен от МОСВ и 

НИПК. През 2010г. е разработен ПУП и на Данов хълм. Бреговете на р. Марица не 

подлежат на изработване на ПУП. 



   

 285 

8.8  Разработване и реализация на проекти за реконструкция на детски 

площадки и спортни съоръжения в зелените площи. 

 

Отговорен за изпълнението: Община Пловдив 

Начален и краен срок: постоянен 

Източници за финансиране и прогноза за необходимите ресурси, лв.:    

ПУДООС, Красива България  

Очакван ефект: Увеличаване на зелените площи  

 

Доклад: Разработени и реализирани са проекти за реконструкция на детски 

площадки и спортни съоръжения в зелените площи по административни райони 

както следва: 

 

В район "Тракия" са ремонтирани   10бр. детски площадки в междублоковото 

пространство в зелените площи  на стойност 19964лв  2008год-2009год. и 

изградени 2бр. нови детски площадки  дарение от фирми.  

 

В район "Западен" са направени 380м. пешеходни алеи в парковете и зелените 

площи. 

 

Район "Северен"  изградена нова детска площадка - ул. „Поп Тачо” (нови детски 

съоръжения и пясъчници, пейки); изградена нова детска площадка - град. 

„Гиганта” (нови детски съоръжения, удъропоглъщаща настила, пейки); 

благоустрояване на съществуваща детска площадка- ул. „Борба” № 7 (ново 

детско съоръжение- комплекс и освежаване на площадката); изградени павирани 

алеи в междублокови пространства - бул. „Цар Борис III  Oб. “  № 22, ул. „Борба” 

№ 23; поставени са 50 бр. пейки в междублокови пространства по молби на 

граждани; поставени са кошчета по улици и междублокови пространства- 350 бр. 

 

На територията на район „Южен” се изградиха 5 бр. нови детски площадки на 

следните адреси: 

 междублоково пространство на бул. „Никола Вапцаров” № 38,40 и ул. „Никола 

Карев” № 9,11,13,15,17,19,21,23 /1 бр. комбинирано детско съоръжение, 1 бр. 

единична люлка, 3 бр. пейки без облегалка и 1 бр.нов пясъчник / 
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 междублоково пространство на ул. „Чорлу” № 87/ 1бр. единична люлка, 1 бр. 

комбинирано детско съоръжение, 2 бр. пейки, нов пясъчник и нови алеи / 

 междублоково пространство на ул. „Константин Нунков” № 10/1 бр. 

комбинирано детско съоръжение, 3 бр. пейки без облегалка и нов пясъчник/ 

 междублоково пространство на ул. „Никола Карев” № 19-29 /1 бр. 

комбинирано детско съоръжение, 2 бр. пейки, нов пясъчник и нови алеи / 

 междублоково пространство на ул. „Георги Кондолов” № 12 /1 бр. 

комбинирано детско съоръжение, 2 бр. пейки, нов пясъчник и нови алеи/ 

 

Кратка справка показва направеното на територията на район „Централен” в 

областта на екологията, поддържането и опазването на зелената система, през 

настоящата година:  

Зелени зони, паркове, междублокови пространства. Проведени залесителни 

мероприятия 

Озеленяване, възстановяване и изграждане на зелената система на територията 

на район “Централен” 

• Оформяне на корони - 2050 бр. 

•  Засадени дървета – 45 бр. през пролетта на 2010 г., в момента започва 

есенна залесителна кампания   

• Засадени храсти -12 000 бр. през пролетта на 2010 г. 

• Зацветени площи  - 6 дка. 

• Затревени площи  -18 дка. 

 Монтирани са 60 бр. нови градински пейки 

В момента се разстановат 200 бр. нови циментови кошчета в паркове и на детски 

площадки, които бяха монтирани в първата десетдневка на месец декември.  


