
Функц 
с-ма 

Цели до 
2015 

Цели до 
2025 

Спешни действия 2007-2009 Етап 2010-2015 Етап 2016-2025 

С конкретна 
пространствена 
локализация 

Без конкретна 
пространствена 
локализация 
(вкл 
организационни, 
законодателни и 
др.) 

С конкретна 
пространствена 
локализация 

Без конкретна 
пространствена 
локализация 
(вкл 
организационни, 
законодателни и 
др.) 

С конкретна 
пространствена 
локализация 

Без конкретна 
пространствена 
локализация (вкл 
организационни, 
законодателни и 
др.) 

 

Създаване 
условия и 
предпоставки 
за опазване, 
възстановя-
ване и 
развитие на 
зелената 
система 

Създаване 
условия и 
предпоставки 
за опазване, 
възстановя-
ване и 
развитие на 
зелената 
система   

Създаване на 
дирекция „Зелена 
система” към 
Община Пловдив  

Проектиране на 
зелените площи 
покрай р.Марица, 
Източен парк,  
Южен парк и 
парк „Отдих и 
култура” (в пълен 
обем) 

На база на РУС 
проектиране на 
еко парк 
„Марица” и 
пристъпване към 
поетапна 
реализация  

Изграждане на 
Южен и източен 
парк 

Поетапна 
реализация на еко 
парк „Марица”  

     

Създаване на 
Общинска 
наредба за 
защита на 
зелените площи 
и нейната 
нормативна 
обезпеченост  

Стартиране на 
проектиране и 
изпълнение на 
комплекс 
„Ботаническа 
градина” 

Намиране на 
терен за база за 
поддръжка на 
ОП”Градини и 
паркове”  

Доизграждане на 
парк „Отдих и 
култура”  

        

 Фитосанитарна 
оценка и 
санитарни сечи в 
парк „Лаута” и 
„Отдих и 
култура” 

 Санитарни 
резитби и 
оформяне на 
короните на 
дърветата на  
уличното 
озеленяване   

 Изграждане на 
парк „Лаута” и 
парк „Адата” 

 Проектиране на 
нереализираните 
зелени площи за 
широко 
обществено 
ползване и 
поетапната им 
реализация     

 Проектиране на 
нереализираните 
зелени площи за 
широко 
обществено 
ползване и 
поетапната им 
реализация 

     

Закупуване по 
райони на 
програмният 
продукт ИС 
„Зелена система 
и защитени  

Изработване на 
инвестиционни 
проекти за 
реконструкция на 
защитените 
територии: 

Благоустрояване 
и озеленяване на 
междублоковите 
пространства   

Благоустрояване и 
озеленяване на 
междублоковите 
пространства 



територии” и 
свързването им в 
единна база 
данни 

„Бунарджика”, 
„Младежки хълм” 
и „Данов хълм” 

        
 Проектиране на 
парк „Лаута” 

 Паспортизация 
на зелените 
площи за широко 
обществено и 
ограничено 
ползване и 
уличното 
озеленяване     

 Проектиране и 
изпълнение на 
улично 
озеленяване при 
ново 
строителство и 
реконструкция на 
ПУМ и ОУМ     

 Проектиране и 
изпълнение на 
улично 
озеленяване при 
ново строителство 
и реконструкция 
на ПУМ и ОУМ 

        

 Изработване на 
ПУП-ове на 
защитените 
територии: 
„Младежки хълм” 
и „Данов хълм” и 
парк „Адата” 

 Изработване на 
регулационни 
планове за 
елементите на 
Зелената 
система, с цел 
запазване на  
териториалните 
им граници и на 
устройствените 
зони в тях     

 Поетапна 
реконструкция на 
уличното 
озеленяване     

   Поетапна 
реконструкция на 
уличното 
озеленяване 

        

 Проектиране и 
изпълнение на 
улично 
озеленяване при 
реконструкция 
на бул.”Източен”, 
„България”, 
„В.Априлов”, 
„Кукленско” и 
ул.”Модър” 

Изграждане на 
площи за масов 
спорт и детски 
площадки по 
райони     

 Изграждане на 
площи за масов 
спорт и детски 
площадки по 
райони     

Изграждане на 
площи за масов 
спорт и детски 
площадки по 
райони 

          

 Доразвиване на 
декоративният 
разсадник и 
перспективно 
залагане на 
стандартен     

  Доразвиване на 
декоративният 
разсадник и 
перспективно 
залагане на 
стандартен     

  Доразвиване на 
декоративният 
разсадник и 
перспективно 
залагане на 
стандартен 



посадъчен 
материал за 
уличното 
озеленяване 

посадъчен 
материал за 
уличното 
озеленяване 

посадъчен 
материал за 
уличното 
озеленяване 

          

 Контрол за 
спазване на 
нормативната 
база в 
инвестиционното 
проектиране и 
последващ 
контрол при 
строителството в 
част 
„Паркоустройство 
и 
благоустройство”     

 Контрол за 
спазване на 
нормативната 
база в 
инвестиционното 
проектиране и 
последващ 
контрол при 
строителството в 
част 
„Паркоустройство 
и 
благоустройство”     

 Контрол за 
спазване на 
нормативната 
база в 
инвестиционното 
проектиране и 
последващ 
контрол при 
строителството в 
част 
„Паркоустройство 
и благоустройство” 

     

Автоматизация 
на поливните 
системи и 
придобиване на 
нови сондажи   

Автоматизация 
на поливните 
системи и 
придобиване на 
нови сондажи   

Автоматизация на 
поливните 
системи и 
придобиване на 
нови сондажи 

 


