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1. Въведение 

Настоящият доклад за инвестиционна мярка е разработен на основание изпълнение 

на „Предефиниран проект №3 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация 

към изменението на климата в общините в България“ в партньорство с Норвежката 

асоциация на регионалните и местните власти (KS) и осем български общини – Бургас, 

Варна, Кърджали, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора, Столична (София). 

 Като инструмент за идентифициране и успешно изпълнение в рамките на проекта 

(до 30.04.2024 г.) на иновативна пилотна дребно мащабна инфраструктурна мярка за 

адаптация към климатични рискове в община Пловдив, се отчитат спецификите на градска 

среда и Националната стратегия за адаптация към климатични изменения и Плана за 

действие (НСАКИ ПД). 

2. Повишаване възможностите на местните общини да намаляват 

емисиите и да се адаптират към климатичните промени 

Със заповед на кмета на Община Пловдив е назначен изпълнителен екип – основен и 

разширен, за съставяне на проектното предложение, управление и изпълнение на Проект 

„Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в 

общините в България“, регистриран в ИСУН 2020 по процедура № BG16M10P002-5.002 

„BGENVIRONMENT-4.001 по програма „Опазване на околната среда и климатични 

промени“ на Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство. В 

състава на разширения екип влизат експерт „ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА“, експерт 

„КОРДИНАТОР РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИ ТЕРИТОРИИ“ и експерт „СТРОИТЕЛСТВО 

И ИНВЕСТИЦИИ“.  

 Разширеният екип се запозна с Доклад № 11/2021 на Западнонорвежки 

изследователски институт „Градове, справящи се с изменението на климата“, в който е 

описан международния опит и най-добри практики за адаптация към изменението на 

климата, които са подходящи за българските градове. 

Разширеният екип участва в обмен на опит – 1 (едно) учебно пътуване - тридневно 

обучение, в който се извърши докладване на международния опит и най-добрите практики 

от KS, в изпълнение на Дейност 2, „Подобряване на капацитета за планиране, мониторинг 

и прилагане на мерки за смекчаване на изменението на климата и адаптиране“.  

Презентираха се Стратегии за управление на отточни води в Берген. Пътуване за 

запознаване със синьо-зелена инфраструктура в град Берген. Извърши се посещение на 
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място в Миндемирен и представяне на Проект за градско развитие и в Хостайнер парк, 

където се запознахме с екологичните ползи от отваряне на речно течение в зона за отдих. 

През втория ден на обучение се извърши преминаване през Вос, по време на което се 

информирахме относно наводнение от октомври 2014 г. и неговите последици за планиране 

на земеползването във Вос. Посетихме градина, в която се отглеждаха плодни дървета. От 

собственика на земята ни запозна с уязвимостта по отношение на ерозия от наводнения и 

свлачища в Лардал. 

От ключово значение за избора на инфраструктурна мярка в Община Пловдив е 

презентацията на Норвежкия изследователски център по проблемите на устойчивата 

адаптация към изменението на климата (Noradapt) и ролята на Норвежката дирекция  за 

водни ресурси и енергия във връзка с превенцията на наводнения, свлачища и управление 

на отточни води. Фокуса на представянето от гледна точка на идентифициране на бъдещ 

потенциал за община Пловдив е разработката за планиране на земеползването и управление 

на отточните води. 

Извърши се посещение на обект във Фьорде за запознаване с картирането на риска 

от наводнения и на обект за запознаване с щети от свлачище в Йолстер. 

Разширеният екип участва в 2 (два) семинара x 2 дни за анализ и идентификация на 

пилотни проекти, в изпълнение на Дейност 3 „Преглед и оценка на стратегическите 

планове, идентифицирани пропуски и необходими действия (проекти за градско развитие) 

в осем общини“. 

Извърши се оценка на стратегическите програми, идентифицирани пропуски и 

необходими действия (проекти за градско развитие) в община Пловдив, съгласно 

предоставена методология, която е включена в обучението по проекта, в изпълнение на 

Дейност 3 „Преглед и оценка на стратегическите планове, идентифицирани пропуски и 

необходими действия (проекти за градско развитие) в осем общини“. Съставени са 4 бр. 

визитки на стратегическите програми (Приложения от 1 до 4): 

Приложение 1: Визитка за Програма за управление на отпадъците на община Пловдив 

2014-2020 г., Актуализация 2016 г.; 

Приложение 2: Визитка за Програма за подобряване на качеството на атмосферния 

въздух на територията на община Пловдив и план за действие към същата за периода 

2018 – 2023 г.; 

Приложение 3: Визитка за План за интегрирано развитие на община Пловдив 2021-2027 

г.; 

Приложение 4: Визитка за Програма за опазване на околната среда на територията на 

община Пловдив, 2014-2020 г. 
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Неделима част от План за интегрирано развитие на община Пловдив 2021-2027 г. са 

определени мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към 

климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия в Община Пловдив. Съдържат 

се конкретни мерки, свързани с адаптация или намаляване на въздействието върху 

изменението на климата (бъдещи или вече изпълнени): Таблица 6.3.1. Мерки за смекчаване 

на изменението на климата и Таблица 6.3.2. Мерки за адаптация към изменението на 

климата. 

Съдържа се информация за идентифицирани пропуски, които могат да бъдат 

полезни при разработването/прилагането на бъдеща инвестиционна мярка относно 

развитие на град Пловдив, като устойчиво развиващ се град чрез устойчиво управление на 

водните ресурси, интервенции срещу климатичните промени, устойчиво управление на 

отпадъците и кръгова и ниско въглеродна икономика (чрез интервенциите в Мярка 1.3, 

Мярка 1.4., Мярка 1.5 и Мярка 1.6). 

Документът е много полезен с изготвените анализи, препоръки и очертаните 

действия по отношение на избора на пилотен проект. Определените мерки директно 

очертават  заплахи на територията на община Пловдив в част климат. Установено е че 

следва да се допълни в сектор „Транспорт“, във връзка с дейност „Разработване и прилагане 

на програма за укрепване на устойчивостта на пътната мрежа към екстремни 

метеорологични условия“ липсва мярка за осигуряване на пътнико потока в следствие 

интензивни валежи. 

Останалите програмни документи са в процес на актуализация. 

3 Климатичен анализ  

3.1 Прогнози за изменението на климата в Община Пловдив 

Град Пловдив е разположен на двата бряга на река Марица в климатичния район на 

Източна средна България, част от Преходно - континенталната климатична подобласт. 

Теренът е хомогенен с надморска височина от 150м. 

Урбанизираната територия в община Пловдив оказва влияние за формиране на 

специфичен градски микроклимат, който е различен в отделните зони от територията.  

Двата най-важни климатични параметъра, които следва да се разглеждат при анализа 

на изменението на климата в общината са температурата на въздуха и сумата на валежите. 

По тази причина именно те са разгледани подробно в настоящия анализ, а тенденциите в 

развитието им са визуализирани, чрез подходящите таблици и фигури.   

Настоящия климатичен анализ е изготвен на база десет годишни средни стойности 

от най - малко три ежедневни наблюдения в зависимост от методиката, за температура на 
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въздуха, относителна влажност на въздуха и скорост на вятъра, а за валежите - ежедневни 

измервания на количествата и отчитане на продължителността на валежа като атмосферно 

явление. Данните са събрани в Метеорологична станция Пловдив. Измерванията се 

извършват със стандартни метеорологични уреди препоръчани от Световната 

Метеоролгична Организация. За пълна интерпретация на предоставените данни са 

приложени още климатични норми (30 - годишни средни стойности) и адекватни методи от 

метеорологичната статистика за проследяване на годишния ход на съответните елементи. 

Абсолютните максимални и минимални температури за периода 1896 - 2017 г. са 

представени в табличен вид.  
 

 
Таблица: Абсолютна минимална _ температура на въздуха: 

Месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

t ° C 
18,4 21,8 11,4 

-4,5 
0,0 6,0 11,0 

9,8 
2,0 

-3,6 -9,0 -22,8 

От данните става ясно, че в района на гр. Пловдив са възможни екстремно ниски зимни 

стойност и екстремно високи летни стойности. 

Следващите графики показва сравнение между климатичната норма за средна денонощна 

температура и средни стойности за периода 1896 - 2017 г. и отклонението от нормата на 

средна максимална температура (%). 

Фиг.: Сравнение между климатичната норма на средна денонощна температура и средни 

стойности за посочения период  

Фиг.: Отклонение от климатичната норма на средна максимална температура 

Таблица: Абсолютна максимална температура на въздуха: 

Месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

t ° C 22,5 24 29,8 29 35,5 39,0 43,0 39,2 35,6 30,2 26,6 21,6 
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В графичен вид се представя и сравнението между средната минимална температура и 

климатичната норма. 

 

 

Фиг.: Сравнение между средна минимална температура и климатична норма 

Климатичните анализи на територията на Община Пловдив показват плавно 

повишаване на средната минимална температура. 

 

Важно е да се проследи Индекс на топлинен комфорт на базата на температура на 

усещане, разгледан от НИМХ. Категориите за комфортно, топло и горещо са определени на 

базата на степените на физиологичен стрес, на който е подложена човешката 

терморегулационна система, при различните температурни условия според температурата 

https://cdn.hikb.at/charts/average-temperature/plovdiv-average-temperature.png
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на усещане. За Пловдив е определен Индекс на топлинен комфорт, в температурния 

диапазон 30 - 40ºС.   

Валежите са една от основните климатични характеристики, поради което 

познаването на режима им е от голямо значение за практиката. Вътрешногодишното 

разпределение на валежите е решаващо за развитието на растителността и 

почвообразуването. Валежите се характеризират с неравномерно разпределение през 

годината, както и по територии. За режима им роля играят атмосферната циркулация, 

радиационния режим, орографията и замърсеността на атмосферата. 

Наред с познаването на режима на валежите, характеризиран чрез тяхното 

количество и разпределение по сезони, месеци или по - малки периоди от време, от 

изключителна полза е да се познават характерните особености на валежа в зависимост от 

времетраенето му. По количество валежите се степенуват като слаби, силни, много силни и 

проливни, а по продължителност са краткотрайни и продължителни. Особен интерес за 

Пловдив в контекста на избора на екстремно явление, към което следва да се насочи 

инвестиционната мярка представляват интензивните (силни) непродължителни 

(краткотрайни), наречени още проливни или поройни дъждове. Интензивните валежи са 

свързани с развитието на мощна конвективна облачност, която е характерна за топлото 

полугодие (Април - Септември). Поройните се отличават от изобилните дъждове, при които 

падат големи денонощни количества, както и от продължителните валежи, които обхващат 

по - голяма част от денонощието или повече от едно денонощие. 

Най-големите сезонни валежи се отбелязват за зимата. Характерно за този сезон са 

големите валежни суми — над 250-300 мм, които обхващат високите части на планините, 

като засягат и сравнително ниски места в южната крайгранична част на Югоизточните 

Родопи (Златоград, 324 мм). От друга страна, през този сезон е най-обширна областта на 

валежната зона 100-125 мм. Тя обхваща цялото Пловдивско поле. От друга страна за този 

сезон се очертава намаляване на валежите в Тракийската низина и горната част на 

Тунджанската област. Тук валежът е под 150 мм, като за централната част на Пловдивското 

поле той е под 145 мм за септември тази валежна област обхваща цялото Пловдивско поле 

През ноември валежната област 40-50 мм се отдръпва в западната част на Тракийската 

равнина, като обхваща Пловдивско, Пирдопско и Ихтиманско поле. За юни се започва от 

областта в западната част на Пловдивското поле с валежи 50-60 мм. 
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Таблица: Средна месечна валежна сума: 

Месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Сума(л/м2) 41,3 21,9 39,8 44,5 66,7 61,3 71,5 57 66 42 32 56,5 

Отклонение на средната месечна сума на валежа от климатичната норма, като 

количеството по климатична норма се приема за 100% 

От оценка в Плана за управление на риска от наводнения на климатичните промени 

в Източнобеломорски РБУ за период 2031-2060 г. се очаква увеличение на прогнозните 

стойности на показателя среден максимален 24-часов годишен валеж. Същия се очакват 

само във водосбора на р. Марица между градовете Пловдив и Симеоновград (между 5-10%) 

и по линията Пазарджик - Панагюрище и около Павел баня (15-30%). 

4 Предизвикателствата, породени от изменението на климата 

4.1 Рискове, породени от изменението на климата в Община Пловдив 

Идентифицирани са две основни заплахи по отношение на най-характерните 

параметри, температурата на въздуха и сумата на валежите, свързани с разгледаните 

прогнози за изменението на климата в Община Пловдив. 

Изменението на климата, свързани с температурата на въздуха е в пряка зависимост 

от плътността на застрояване. Компактният характер на града, спрямо неговите значителни 

създават условия за възникване на т. нар „градски топлинен остров“, ефектите от който са 

особено осезаеми в летните месеци с интензивно слънчево греене и при безветрие. При тези 

условия температурите в града достигат два градуса повече в сравнение с крайградските 

зони.  

Видно от графиката за сравнение между средна минимална температура и 

климатична норма липсват резки флуктуации в средно- годишните стойности на 
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температурата. Запазва се съотношението между средна минимална температура и 

климатична норма.  

Рискове, породени от сумата на валежите са обект на детайлен анализ в първия и 

втория цикъл на Плана за управление на риска от наводнения. Проследява се измененията 

и типологията на предизвикателствата, включително на територията на община Пловдив, 

част от Източнобеломорски район. През Втория цикъл на Плана за управление риска от 

наводнения е идентифициран нов тип наводнения: речно, дъждовно-поройно, дъждовно-

градско (гр. Пловдив). Този тип наводнения са в пряка зависимост от характера и 

изградеността на канализационната система. Колекторната мрежа e изградената през 30-те 

и 40-те години на миналия век и е от смесен тип. Диаметъра на важни транспортни артерии 

е с недостатъчен диаметър, поради което е невъзможно да се поеме дъждовния отток при 

интензивни валежи. От така направеното изложение е видно, че канализационна система не 

отговаря на увеличаващите се съвременни нужди и натоварване. 

Именно поради корелацията между вероятността за интензивни валежи и 

характера на канализационната мрежа, риска от появата на този тип градски 

наводнения се увеличава. 

Повишаването на температурата и смесеният тип канализация – дъждовна с 

отпадъчни води не дават възможност за използване на дъждовни води. Това е практика, 

която засилва вероятността от риск от засушаване. Ето защо следва да се търсят комплексни 

решения, които дават възможност за ползване на дъждовни води за напояване в градска 

среда. 

4.2 Избор на основна заплаха, свързана с климатично явление  

Идентифицирани са две основни заплахи свързана с климатично явление - 

повишаване на температурите: топлинни вълни с „градски топлинен остров“ и промяна на 

цикъла на валежите с „инфраструктурно наводнение“.  Водещо за избор на основната 

заплаха са степента на адаптиране на населението, типовете на потенциални последици за 

човешко здраве, околна среда, културно-историческо наследство и/ или стопанска дейност.  

Представени са унифицирани критерии за оценка на риска в табличен вид по 

критерии и степен на риск „нисък”, „среден” или „висок”.  

 ТОПЛИННИ ВЪЛНИ 

„ГРАДСКИ ТОПЛИНЕН 

ОСТРОВ“ 

ПРОМЯНА НА ЦИКЪЛА НА 

ВАЛЕЖИТЕ 
„ИНФРАСТРУКТУРНО 

НАВОДНЕНИЕ“ 

СТЕПЕНТА НА АДАПТИРАНЕ НА 

НАСЕЛЕНИЕТО 

високо ниско 
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ПОТЕНЦИАЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА 

ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ 

високо високо 

ОКОЛНА СРЕДА средно високо 

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ нисък високо 

Степента на адаптиране на населението към двете основни идентифицирани заплахи 

- „градски топлинен остров“ и „инфраструктурно наводнение“ е различна.  

Високите температури са исторически характерни за Пловдив, поради географското 

й разположение и непрекъснато увеличаване степента на гъстота на застрояване. Тази 

плавност на тренда е довело до трайното адаптиране на населението на града към високите 

температури и липса на разлика в усещане на населението за топлинен комфорт.  

Степента на адаптиране на населението в община Пловдив към промяна на цикъла 

на валежите е ниско. При интензивни валежи се засягат елементи от критичната 

инфраструктура сгради с обществено значение (болници, училища; и др.); магистрали, I и 

II клас, мостове, преносни мрежи и друга линейна инфраструктура; канализация на 

населеното място - заустване в ГПСОВ. 

Съществуващата инфраструктура не отговаря на нарастващите потребности на 

градската среда. 

Поради недостатъчен капацитет на градската канализация, в частност Гл. колектор 

IV, който се явява водоприемник на смесените води в района, водосборите под мостовете 

не се отводняват ефективно, което предизвиква недопустими водни стоежи върху пътните 

платна  и затруднява /понякога спира/ преминаването на МПС. 

От така направената сравнителна характеристика е видно, че по-голяма обществена 

значимост следва да се очаква при избор на инвестиционна мярка, която да е свързана с 

директно въздействие върху заплаха, свързана с „инфраструктурно наводнение“.  

Подходящо е и комплексно решение, свързано с риск от засушаване и промяна на 

цикъла на валежите. 

Предвид представените няколко добри практики при посещението в Берген, 

свързани с решения в резултат от интензивни валежи, избора на експертния екип е решение, 

което да предостави трайно и устойчиво екологично решение, на място, което засяга 

няколко елемента от критична инфраструктура.  
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5. Избор на иновативна мярка 

5.1. Име на мярката 

Дъждовно отводняване на завирени критични участъци от пътната инфраструктура, 

в следствие на интензивни валежи, чрез екологично комплексно решение.   

5.2. Обосновка 

При интензивни дъждове възникват наводнения, причинени или допълнително 

усложнени от канализационните системи. Така се формират водни количества, които следва 

да бъдат отведени безопасно, без да се използва съществуващата канализационна система, 

която не е оразмерена за темповете на разрастване на градската среда. 

Констатирани са критични участъци от пътната инфраструктура по бул. „Марица“ – 

юг и север, на които в резултат от интензивни валежи се образуват водосбори. Целта на 

мярката е превенция от наводняването на тези участъци при проливни дъждове, както и 

ефективното й използване. 

Въпреки ремонтите извършени през последните 20 години на бул. “Марица“-юг, 

включително удължаването му в източна посока, поради бурното развитие на Източна 

индустриална зона и рязко повишаване на отточния коефициент на цялата Южна градска 

част, съществуващата канализация в района не може да поеме оразмерителния дъжд за гр. 

Пловдив. 

Дъждовното отводняване без да се използва канализационната система е възможна 

мярка чрез изключване на неефективните дъждоприемни шахти и изграждане на 

дъждоотливен канал, който да отвежда дъждовните води директно в р. Марица. Предвижда 

се изграждането им на два пункта. 

Констатира се, че в участъка от подлеза под бул. „Руски“ до подлеза под пешеходен 

мост, при изграждане на велоалеята е нарушена поливната система. От тогава зелената 

площ не се полива с подземи води и не се засажда нова растителност. 

Дъждовните води от посочения завирен критичен участък от пътната 

инфраструктура, в следствие на интензивни валежи, могат да бъдат използвани за 

напояване, чрез изграждане на подходящо водосъбирателно съоръжение. 

Реализирането на този начин на отводняване ще представи комбиниран подход с 

устойчив екологичен ефект. 
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За мониториране на екологичното решение се предвижда монтиране в 

дъждоотливниците на ниворегулатори и датчици за ниво на дъждовната вода. Данните, 

които ще се генерират, ще се въвеждат в база данни, за което се предвижда закупуване на 

хардуер и създаване на софтуер.  

С цел осигуряване на устойчивост на информираността на населението, върху 

мерките за адаптация към изменение на климата се предвиждат монтиране на 1 

информационен елемент. Като средство за привличане на вниманието на подрастващите на 

два от пунктовете ще се изградят атрактивни елементи. Те ще задържат вниманието върху 

обучителната информация. Чрез QR код ще се предоставя онлайн информация за 

дейностите за адаптация към изменението на климата. Акцентът ще бъде върху насоки и 

добри практики, включително приложената мярка за предотвратяване на щети от 

повърхностни води, свързани с водните обеми в резултат от проливни дъждове. 

Предложеното решение ще осигури  безопасно преминаване на транспортния трафик 

по възлови транспортни участъци на бул. „Марица“ – юг. Дъждовното отводняване, без да 

се използва канализационната система, чрез изключване на неефективните дъждоприемни 

шахти и изграждане на дъждоотливен канал, води до решаване на конкретен проблем в 

констатирани невралгични точки от пътнико-потока. Подобрява се достъпът и 

пространствената свързаност в градска среда.  

Поставяне на началото на мониторингова система, която да констатира отвеждане 

на дъждовните води директно в р. Марица ще доведе до генериране на база данни, която да 

предостави възможност за изготвяне на ръководство за работа с повърхностни води.  

Обучението на населението, относно предизвикателствата на градове, справящи се с 

изменението на климата ще бъде осигурено от привлекателността на елементи на градския 

дизайн с художествена стойност. Целта е да се предоставя възможност за снимка, тип 

селфи, в който ще се заснеме заобикалящата среда, включително QR код с данни за 

предизвикателствата, свързани с изменението на климата и проекта. 

5.3. Обект и място  

Избора на обект е съобразен с направена оценка на минали наводнения със 

значителни неблагоприятни последици. 

Съгласно Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на 

обособената територия на "ВиК" ЕООД – Пловдив колектори I и IV са в най–лошо 

състояние. При обилен дъжд последният работи под налягане и наводнява съседните сгради 

и улици. През 2003 г. колекторът се е задръствал 35 пъти и е наводнявал пътя, кръстовищата 

и мазетата на съседните сгради. Този проблем засяга около 100 000 души. 

Канализационната система е от смесен тип и не отговаря на увеличаващите се съвременни 

нужди и натоварване. За оразмеряване на съществуващата канализация са използвани 
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оразмерителни параметри - 220 л/с/ха, за период на претоварване от 3 години. Понастоящем 

интензивността на дъждовните води в района е 314 л/с/ха. По тази причина дори при средно 

интензивни валежи канализацията на града се запълва и работи под налягане, като 

наводнява подлези, идентифицирани като критични части от пътната инфраструктура. Ето 

защо предложението за инвестиционната мярка обхваща невралгични участъци от пътната 

инфраструктура, които образуват водосбори в резултат от интензивни валежи. Такива са 

транспортните подлези под мостовите конструкции, свързващи южната и северната част на 

града, както следва: 

• Подлеза под жп линия Пловдив-Карлово /бул. „Копривщица“/, бул. "Марица" - юг; 

• Подлеза под бул. „В. Априлов“, бул. "Марица" - юг; 

• Подлеза под бул. „Руски“, бул. "Марица" – юг. 

Бул. Марица-юг е основна комуникационно-транспортна пътна артерия. Свързва 

целия град от запад до изток и е успореден на най-важният градообразуващ елемент -  река 

Марица. Между реката и уличното платно е изградена зелена площ, с основна паркова алея 

и елементи на парковото устройство – пейки и кошчета. И зелената площ, и пътното платно 

са с висока интензивност на пътнико потока. 

Обекта на инвестиционната мярка има линеен характер. Близостта на реката до 

пътното платно са предпоставка за реализиране на дъждовно отводняване на завирени 

критични участъци от пътната инфраструктура, в следствие на интензивни валежи: 

- чрез изграждане на дъждоотливник, който ще се зауства в река Марица на две 

места подлеза под жп линия Пловдив-Карлово /бул. „Копривщица“/, бул. 

"Марица" – юг и подлеза под бул. „В. Априлов“, бул. "Марица" - юг; 

- чрез изграждане на подходящо водосъбирателно съоръжение за дъждовни води, 

от което да се напоява прилежащата зелена площ до река Марица, от подлеза под 

бул. „Руски“, бул. "Марица" – юг. 

Към днешна дата интензивните валежи предизвикват завиряване под мостовите 

конструкции. Дъждовната вода не може да се оттича чрез съществуващите дъждоприемни 

шахти, поради малкия капацитет на колекторната мрежа. Същата се натоварва ненужно с 

дъждовната вода, която може да се отведе директно в река Марица или да се използва за 

напояване. Близостта на двата обекта с река Марица е предпоставка за реализиране на 

ефективно решение, с продължителна устойчивост на малката инвестиция.   

Мерките могат да бъдат мултиплицирани и в други части от града, с транспортен 

възел, изграден от надлези и подлези в югозападната част на Пловдив, на които се образуват 

водосбори, в резултат от интензивни валежи, като: 

• Подлез под мост "Герджика", бул. "Марица" – север; 

• Подлез под мост "Адата“, бул. "Марица" – юг: 

• Подлез под Пешеходния мост,  бул. "Марица“ – север. 
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Карта с местоположение на местата за дъждовно отводняване. 

 

Легенда: 

              изграждане на дъждоотливник, който ще се зауства в река Марица на две 

места подлеза под жп линия Пловдив-Карлово /бул. „Копривщица“/, бул. "Марица" – юг и 

подлеза под бул. „В. Априлов“, бул. "Марица" - юг; 

            изграждане на подходящо водосъбирателно съоръжение за дъждовни води, 

от което да се напоява прилежащата зелена площ до река Марица, от подлеза под бул. 

„Руски“, бул. "Марица" – юг 

5.4 Дейности 

Предвидени са следните дейности: 

1. Проектиране на конструктивното и технологично решение на екологично 

комплексно решение: 

- изграждане на дъждоотливник, който ще се зауства в река Марица на две места 

подлеза под жп линия Пловдив-Карлово /бул. „Копривщица“/, бул. "Марица" – 

юг и подлеза под бул. „В. Априлов“, бул. "Марица" - юг; 

- изграждане на подходящо водосъбирателно съоръжение за дъждовни води от 

подлеза под бул. „Руски“, бул. "Марица" – юг, от което да се напоява 

прилежащата зелена площ до река Марица.  
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2. Възлагане на изготвяне на документи по реда на глава IV от ЗООС и ЗВ. 

3. Изпълнение на мярката – изграждане на дъждоотливник. който ще се зауства 

в река Марица на две места като се съобразят със следните специфики: 

- Конкретното място се определя от най-ниската точка на подлеза от 

южната/северната регула на пътното платно със съответната кота, където са 

съществуващите дъждоприемни решетки. 

- Опазване на дървесни видове в зелената площ покрай дигата на р. Марица и 

в самото речно корито. 

- Безконфликтно разминаване със съществуващия водопровод Ч. Ø 600 в 

зелената площ покрай дигата. Хидравличният капацитет на трирешетковия уличен отток 

може ориентировъчно да се определи на база хидравличната проводимост на единичен 

уличен отток 500/500 мм., който е установена в хидравличната лаборатория на УАСГ и 

възлиза на 19,5 л/с при височина на водния пласт 22 мм. над чугунената решетка. При липса 

на хидравлично съпротивление от кош за отпадъци и изтичало Ø 150 мм. и при наличие на 

200 мм. воден пласт под чугунената решетка, може ориентировъчно да се изчисли, че 

хидравличният капацитет на една решетка е около 70-80 л/с.В тази връзка, трирешетков 

уличен отток е подходящ за водоприемно съоръжение. 

4. Изготвяне на техническа спецификация на хардуер и проектиране на софтуер, 

включващ информация относно:  

- Местоположение на поставяне в дъждоотливниците и водосъбирателно 

съоръжение за дъждовни води на ниворегулатори и датчици за ниво на дъждовната вода; 

- Касетъчна кутия за управление на датчиците; 

- База данни относно брой пъти преминаващ воден стълб през дъждоотливния 

канал; 

- Визуализация на данните от датчиците в Центъра за мобилност на Община 

Пловдив и при необходимост и на още работни места. 

5. Провеждане на обучение на експерти за работа с базата данни за дъждовни 

води. 

6. Проектиране и изпълнение на 1 брой елемент на градския дизайн с 

художествена стойност и възможност за снимка, тип селфи, в който ще се заснеме 

заобикалящата среда, включително QR код с данни за предизвикателствата, свързани с 

изменението на климата и проекта. 
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5. 5. Очаквани резултати   

Реализиране на предвидената инвестиционна мярка ще осигури изпълнението на 

основни функции на пътищата - нормалното движение на моторните превозни средства. 

С изграждането на екологичното комплексно решение се очаква да се преустанови 

наводняване на критични участъци от бул. Марица, като основната пътна артерия по цялата 

й дължина.  

Инвестиционната мярка е пример за екологично решение на инфраструктурен 

проблем. Създава се подход за оценка на влиянието на климатичните промени върху 

честотата и мащаба на дъждовни- поройни наводнения от градски тип. 

Изграждане на подходящо водосъбирателно съоръжение за дъждовни води ще 

осигури едновременно отводняването на образуваният водосбор на подлеза под бул. 

„Руски“, бул. "Марица" - юг и напояване на прилежащите зелени площи в участъка от 

подлеза под бул. „Руски“ до подлеза под пешеходен мост. 

Въвеждане в експлоатация  на информационната система и база данни за събиране и 

обработка на данни за брой преминаване на дъждовна вода през дъждоотливниците поставя 

началото на мониторингова система, за отвеждане на дъждовните води. Системата е пряко 

свързана с показване на устойчивост на проекта. Генерирането на база данни ще предостави 

възможност за изготвяне на ръководство за работа с повърхностни води. 

Изпълнението на 1 брой елемент на градския дизайн с художествена стойност в 

съседната зелена площ за широко обществено ползване цели по атрактивен начин 

информиране на населението с данни за проекта и предизвикателствата, свързани с 

изменението на климата. 

Природните и социалните ползи позволява оценка не само на значимостта на 

конкретната инвестиционна мярка, но и допринася към цялостната дейност на общината за 

осигуряване на комфорта на населението. 

Образоването и информираността на обществеността насърчава реализацията на 

проекти, носещи значителни екологични и социални ползи по отношение адаптирането на 

градската среда към изменението на климата. 

Доброто управление на отточните води в околната среда създава добра социална 

среда – хората искат не просто да съществуват, а да добруват. Добрите транспортни връзки 

и личната удовлетвореност са нещата, осмислящи социалния живот, което се цели с 

реализацията на инвестиционната мярка в проектния фиш. 
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5.6. Иновация 

Дъждовното отводняване чрез дъждоотливник, без да се използва канализационната 

система не се прилага до момента в Община Пловдив. Изключването на оразмерената 

смесена канализационна система за средни количества валежи чрез отвеждане на 

дъждовните води директно в р. Марица, вместо в неефективните дъждоприемни шахти, 

която е обичайната практика за града е иновативна  мярка, която се предлага за първи път.  

Изграждането на дъждоотливни канали и подходящо водосъбирателно съоръжение за 

дъждовни води е подходяща добра практика за адаптация към изменението на климата за 

Община Пловдив. Спецификата на града предполага мултиплициране на инвестиционната 

мярка при подходящо стратегическо планиране на местно ниво, като практическа мярка за 

управление на отточните дъждовни води. 

Реализиране на комплексното решение за улавянето на дъждовни води, отвеждането 

им до подземен резервоар и използването им на напояване е нова практика за Община 

Пловдив. 

5.7. Как решението на мярката е повлияно от взаимодействието с 

норвежките партньори – доклада и посещението в Норвегия. 

От ключово значение за избора на инфраструктурна мярка в Община Пловдив бе 

презентацията на Норвежкия изследователски център по проблемите на устойчивата 

адаптация към изменението на климата (Noradapt) и ролята на Норвежката дирекция  за 

водни ресурси и енергия във връзка с превенцията на наводнения, свлачища и управление 

на отточни води. Фокусът на представянето от гледна точка на идентифициране на бъдещ 

потенциал за община Пловдив е разработката за планиране на земеползването и управление 

на отточните води. 

Темата е засегната в Доклада с международен опит и най-добри практики за 

адаптация към изменението на климата, които са подходящи за българските градове - част 

6 „Градско наводнение“ с пример: Стратегическо планиране и практически мерки за 

управление на отточни дъждовни води в Осло. 

Избора на комплексното екологично решение за ползване на дъждовни води е 

повлияно от опита на Полша, където е стартирана от градския съвет като пилотен проект 

през август 2019 г. (Конвент на кметовете, 2020 г. Програмата „Улови дъжда". Програмата 

предоставя безвъзмездни средства на гражданите за устойчиво управление на дъждовната 

вода на собствен терен. Жителите могат да получат до 80% финансиране за реализиране на 

решение за съхранение на дъждовни води. Възможните инсталации включват подземни и 

свободно стоящи резервоари за съхранение на дъждовни води, дъждовни градини и 

абсорбиращи водопоглъщащи кладенци. Включени са разходите за закупуване, изграждане 
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и сглобяване на елементи, необходими за съхранение и използване на дъждовни води, но са 

ограничени до 1130 евро на мярка. 

5.8. PESTEL на мярката  

PESTEL анализ е аналитичен инструмент, използван за идентифициране на ключови 

двигатели на промяната в стратегическата бизнес среда и за подпомагане на вземането на 

стратегически решения. PESTEL включва политически, икономически, социални, 

технологични, екологични и правни фактори. 

Успешно преглеждайки и реагирайки на промените в средата, в която се реализират 

различните мерки от общината, можете да се установи конкурентно предимство. 

Обстоятелства 

на средата  
Примерни 

фактори 

Описание Очакван 

период на 

действие 

Степен на 

въздействие 

Политически Скорошна 

променя на 

правителството 

след 

парламентарни 

избори. 

Позитивно въздействие. 

Новият коалиционен 

принцип на управление е 

ориентиран в 

съответствие с 

европейските директиви, 

на които отговаря 

проектното предложение.   

4 години Средна 

Не предстои 

промяна в 

местните власти 

през следващата 

година. 

Позитивно въздействие. 

Пакета от мерки е 

подкрепен от експерти и 

ръководство на общината. 

Срокът за приключване 

на проекта съвпада с 

прогнозният месец за 

местните избори.  

1 година Висока 

Икономически Предложената 

мярка 

представлява 

решение, което се 

реализира на 

гравитачен 

принцип и не 

изисква 

консумация на ел. 

енергия.  

Позитивно въздействие. 

Има осигурено 

финансиране. 

Средносрочен  Висока 

Социално/култ

урни 

Атрактивно 

представяне на 

резултатите от 

проекта. 

Одобрение от 

страна на 

участниците в 

движението и 

Позитивно въздействие – 

осигуряване на 

безпрепятствено 

движение.  

Дългосрочен Средна 



 

21 
 

отговорните 

експерти.  

Възможност за 

провеждане на 

различни 

образователни и 

др. мероприятия.  

Позитивно въздействие. 

Очакван положителен 

ефект върху поведението 

на населението.  

Дългосрочен Средна 

Риск от вандалски 

прояви. 

Негативно въздействие.  Дългосрочен Средна 

Технологични Дейността не 

изисква ползване 

на сложни 

технологични 

решения.  

Позитивно въздействие – 

дейността може да се 

реализира бързо. 

3-6 месеца Висока 

Екологични Завиряване на 

дъждовни- 

поройни 

наводнения от 

градски тип 

Позитивно въздействие – 

разрешаване на проблема 

с наводнението от този 

тип на това място.  

Дългосрочен Средна 

Законови Риск при 

изпълнение на 

специфично 

законодателство, 

касаещо 

инвестиционната 

мярка.  

Негативно въздействие. 

За реализация на мярката 

са необходими специални 

разрешителни. 

Дългосрочен Висока 

Други  

морал, 

демография, 

индустриален,  

добавена 

стойност –

промяна на 

поведението 

Завиряване на 

пространство при 

интензивни 

валежи. 

Позитивно въздействие. 

Възстановяване на 

нормалната 

пропускливост на 

уличното платно. 

 

Дългосрочен Високо 

Възможност за 

репликация на 

дейността. 

Позитивно въздействие. 

 

Дългосрочен Високо 

 

5.9. План за мониторинг и индикатори 

Избора на индикатори е улеснен, с изграждане на информационната система и база данни 

за събиране и обработка на данни за брой преминаване на дъждовна вода през 

дъждоотливниците. Поставя се началото на мониторингова система, за отвеждане на 

дъждовните води. Системата е пряко свързана с показване на устойчивост на проекта. 
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Име на 

индикатора 

Вид Базова 

стойност 

Честота на 

измерване 

Целева 

стойност 

Източник на 

информация 

 Резултат/ 

въздействие 
    

Завиряване в 

засегнатите 

участъци от 

критичната 

инфраструктура 

Резултат 3 броя (3 

обекта) 

При интензивни 

валежи; 

 

 

 

 

При липса на 

интензивни 

валежи 

0 (липса на 

завирени 

участъци) 

Мониторингова 

система (бр. записи за 

събития – 

преминаваща 

дъждовна вода през 

дъждоотливници); 

Протоколи за 

въвеждане в 

експлоатация 

Изградена 

информационна 

система с база 

данни  

Резултат 0 броя 

(няма 

изградена)  

1 път/годишно 

При интензивни 

валежи; 

 

 

При липса на 

интензивни 

валежи 

1 брой 

изградена 

система 

Бр. записи за събития – 

преминаваща 

дъждовна вода през 

дъждоотливници 

 

1 бр. обучение за 

работа с 

информационната 

система 

Изграден елемент 

на градския дизайн 

с художествена 

стойност 

Резултат 0 (няма 

изграден) 

1 път/годишно 1 брой Снимка тип селфи, със 

заснет QR код с данни 

за 

предизвикателствата, 

свързани с 

изменението на 

климата и проекта 

 

6. Препоръки 

Политиката по изменение на климата е най-младата политика, която въпреки 

периода на създаването й е основновополагаща за Европейския съюз. За Република 

България едва през 2019 г. е приета Национална стратегия за адаптация към изменението 

на климата и План за действие до 2030 г.  

Доказано е че политиката по адаптация изменение на климата влияе на десет 

секторни политики: земеделие, биоразнообразие, енергия, гори, здраве, туризъм, транспорт, 

градска среда, управление на водите и управление риска от бедствия.  

За осигуряване на политиката по смекчаване и адаптация изменение на климата се 

изисква промени в националното законодателство, определящо рисковите секторни 

политики. Тази законодателна крачка ще определи актуализация на националните и 

местните програмни документи, така че при планиране да се осигури приоритет на 

„зелените“ политики по изменение на климата.  
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Добра практика при актуализиране на национални планови документи е изготвянето 

на втория цикъл от Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) чрез Програми 

от мерки, разработени в съответствие с изискванията на Директива 2007/60/ЕО относно 

оценката и управлението на риска от наводнения (Директива за наводненията). За първи 

път през втория цикъл, при планиране управлението на риска от наводнения при прилагане 

на Директивата на наводненията се отчита влиянието на изменението на климата за 

четирите района за басейново управление. 

Изменението в законодателството (ЗУТ, ЗВ и др. специализирани закони) ще изиска 

повишаване на експертността на експерти с проектантска правоспособност при 

проектиране на обекти, така че да се отчете изменението на климата в глобален, национален 

и местен мащаб. 

Изисква се информиране и обучения на широк кръг общински служители, както на 

ръководни позиции, така и на експертно ниво, за повишаване и надграждане на 

експертизата им по отношение на изменение на климата. 

Законодателната промяна за изискване от общински планов документ, свързан със 

смекчаване и адаптация на изменението на климата ще специфицира точни указания при 

планиране на идентифицираните десет секторни политики. Ползвайки националната 

стратегия, анализа на общинско ниво ще спомогне за определяне на приоритетите за 

общината, така че да бъдат спазени основните принципи за смекчаване изменение на 

климата.  

7. Приложения 

Приложение 1: Визитка за ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2014-2020 г., Актуализация 2016 г.; 

Приложение 2: Визитка за ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 

АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ И ПЛАН ЗА 

ДЕЙСТВИЕ КЪМ СЪЩАТА ЗА ПЕРИОДА 2018 – 2023 Г.; 

Приложение 3: Визитка за ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

ПЛОВДИВ 2021-2027 Г.; 

Приложение 4: Визитка за ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, 2014-2020 Г. 

Приложение 5: Проектен фиш 
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Приложение 1 

ВИЗИТКА  

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2014-2020 г., Актуализация 2016 г. 

ТЕМА/КРИТЕРИЙ/АСПЕКТ ОПИСАНИЕ 

СЕКТОР НА ДЕЙСТВИЕ 

(НАПРИМЕР РЕГИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ, ОКОЛНА СРЕДА, 

ЕНЕРГЕТИКА, ТУРИЗЪМ, ДР.) 

Отпадъци 

ИМЕ НА ДОКУМЕНТА ПРОГРАМА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2014-2020 г. 

Актуализация 2016 г. 

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ 

(ЗАКОН, НАРЕДБА, ИНИЦИАТИВА,  

ДР.)  

Закон за опазване на околната среда 

Закон за управление на отпадъците 

КОГА Е СЪЗДАДЕН (ГОДИНА) 2016 

ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ (ОТ Г. – 

ДО Г.) 

2016 – 2020 г. 

ПРИНОС/СИНХРОН/СЪОТВЕТСТВИЕ 

С НАЦИОНАЛНИ  ИЛИ 

ЕВРОПЕЙСКИ ДОКУМЕНТИ В 

ОБЛАСТТА НА КЛИМАТИЧНИТЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Национална, местна и европейска 

законодателна рамка, ръководства и 

наръчници – от стр. 2 до стр.  8 на Приложение 

1 от Програмата  

КАК Е ИЗРАБОТЕН (С/БЕЗ 

УЧАСТИЕ  НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

СТРАНИ, КОИ, МОГАТ ЛИ ДА СА 

ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА БЪДЕЩАТА 

ИНТЕРВЕНЦИЯ) 

С участие на общността и заинтересовани 

страни 

ОСНОВНА ЦЕЛ/И Основната цел на програмата е да допринесе за 

устойчивото развитие на Община Пловдив чрез 

реализиране на интегрирана система за 

управление на отпадъците, която да доведе до 

намаляване на въздействията върху околната 

среда, причинени от генерираните отпадъци, 

подобряване ефективността на използване на 

отпадъците като ресурс, увеличаване 

отговорностите на замърсителите, 

стимулиране на инвестициите за управление на 

отпадъците. 

СЪДЪРЖАНИЕ – КРАТКО 

ПРЕДСТАВЯНЕ - ИМА ЛИ АНАЛИЗ 

И ДАННИ, КАКВИ;  МЕРКИ И 

Намаляване на вредното въздействие на 

отпадъците, чрез предотвратяване образуването им 
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ДЕЙСТВИЯ;  МЕХАНИЗЪМ  ЗА 

МОНИТОРИНГ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО, 

ФИНАНСИРАНЕ/БЮДЖЕТ; 

ОТГОВОРНИ ЛИЦА/ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ИЗВЪРШВАН ЛИ 

Е МОНИТОРИНГ/ОТЧИТАНЕ ЗА 

ТОЗИ ДОКУМЕНТ – В КОЙ 

ДОКУМЕНТ/ДОКЛАД; КАРТИ, 

ПРИЛОЖЕНИЯ; ДРУГО. 

и насърчаване на повторното им използване 

анализи и данни  

Основни изводи от анализа на състоянието 

относно управление на отпадъците в Община 

Пловдив – 9 – 16 стр. 

SWOT анализ – 17 – 19 стр. 

Цели на ПУО и подпрограми за тяхното 

постигане – 19 – 21 стр. 

Мерки за намаляване образуването на 

хранителни и растителни отпадъци – 24 – 67 

стр. 

Координация на ПУО с други планове и 

програми – 67 – 71 стр. 

7. Мониторинг, отчет и контрол на 

изпълнението на ПУО 2014-2020, актуализация 

2016 г. – 73 – 74 стр. 

  

ТЕМИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО С 

ОСОБЕНА ПОЛЕЗНОСТ (МОЖЕ 

ДА СЕ ПОСОЧАТ КОНКРЕТНИ 

СТРАНИЦИТЕ) 

Осъществяването на подпрограмата ще има 

принос за изпълнение и на националните цели 

за биоразградимите отпадъци, както и целите 

за намаляване на парниковите газове в 

съответствие с Третия национален план по 

изменение на климата до 2020 г., тъй като 

изпълнението на мерките за биоразградимите 

отпадъци са едновременно и мерки за 

намаляване и предотвратяване на емисиите на 

метан от депата за битови отпадъци. 

С КОЯ КЛИМАТИЧНА ЗАПЛАХА 

ИМА ВРЪЗКА 

Намаляването на депонираните биоразградими 

отпадъци има пряко отношение към 

политиките за климатичните промени, тъй като 

води до намаляване на емисиите на парникови 

газове. 

КЪМ КОИ ИНТЕРВЕНЦИИ ИМА 

ПОВЕЧЕ ОТНОШЕНИЕ (ПО-

СКОРО АДАПТАЦИЯ, ПО-СКОРО  

СМЕКЧАВАНЕ, И ДВЕТЕ) 

Смекчаване (на изменението на климата)  

СЪДЪРЖА ЛИ КОНКРЕТНИ 

МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С 

ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА) 

не 

ИМА ЛИ ДАННИ ЗА 

РЕАЛИЗИРАНИ 

РАЗХОДИ/БЮДЖЕТИ И ЗА 

КАКВО (ОБЩО, ЗА КОНКРЕТНА 

МЯРКА)   

Отчет за изпълнение на Програмата  

ИМА ЛИ ИНФОРМАЦИЯ КАК  Е 

ИЗПЪЛНИЛ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО СИ  

 Отчет за изпълнение на Програмата 
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СЪДЪРЖА ЛИ АРГУМЕНТИ ПО 

ПОЗИЦИИТЕ НА PESTEL  

(СЪСТОЯНИЕ НА СРЕДАТА)  

Политически, икономически, екологични и 

законови 

ИДЕНТИФИЦИРА ЛИ 

НЕГАТИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, 

АКО ДА В КАКВА НАСОКА – 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ, 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, 

ИКОНОМИКА, СОЦИАЛНИ, ДР.  

Природни, социални и икономически  

негативни въздействия от изменението на 

климата, 

СЪДЪРЖА ЛИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРОПУСКИ,  

 

- 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКРЕТНИ 

НАДЕЖДНИ ИЗТОЧНИЦИ НА 

ИНФОРМАЦИЯ 

НСИ, ИАОС, РИОСВ 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНИ 

ТЕХНОЛОГИИ 

- 

АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА ЗА 

ХОРАТА – ДОКОЛКО Е В 

ДНЕВНИЯ РЕД НА МЕСТНАТА 

ОБЩНОСТ  

 

Много висока 

ПОТЕНЦИАЛ ЗА ВЛИЯНИЕ 

ВЪРХУ ПРИЛАГАНЕ НА 

БЪДЕЩАТА ИНОВАТИВНА 

ИНВЕСТИЦИЯ 

висок 

НЕЩО СПЕЦИФИЧНО ОТ 

СЪДЪРЖАНИЕТО 

Съотношението на компонентите в състава на 

отпадъците е променливо и зависи от редица 

фактори, като степен на благоустроеност на 

населените места; тип на селищната система; 

климатични условия; стандарт на живот и 

култура на населението; демографски условия 

и др. 

ДРУГО С ПОТЕНЦИАЛ ЗА 

ПОЛЗВАНЕ/ПОЛЕЗНО 

 

ОБЩА ОЦЕНКА НА ЗНАЧЕНИЕТО 

НА ДОКУМЕНТА ЗА БЪДЕЩАТА 

РАБОТА 

ПО СКАЛА ОТ 1 ДО 10:  

1 - НАПЪЛНО БЕЗПОЛЕЗЕН;   10 - 

МНОГО ПОЛЕЗЕН 

7 
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Приложение 2 

ВИЗИТКА  

ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 

АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ПЛОВДИВ И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СЪЩАТА ЗА 

ПЕРИОДА 2018 – 2023 Г. 

 

ТЕМА/КРИТЕРИЙ/АСПЕКТ ОПИСАНИЕ 
СЕКТОР НА ДЕЙСТВИЕ (НАПРИМЕР 

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ОКОЛНА 

СРЕДА, ЕНЕРГЕТИКА, ТУРИЗЪМ, ДР.) 

Въздух 

ИМЕ НА ДОКУМЕНТА Програма за подобряване на качеството на 

атмосферния въздух на територията на 

Община Пловдив и План за действие към 

същата за периода 2018 – 2023 г. 
ОСНОВАНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ (ЗАКОН, 

НАРЕДБА, ИНИЦИАТИВА,  ДР.)  
Закон за опазване на околната среда 

Закон за опазване на чистотата на 

атмосферния въздух 
ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА 

НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 
2018 

КОГА Е СЪЗДАДЕН (ГОДИНА) 2018 – 2023 г. 
ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ (ОТ Г. – ДО Г.) Национална, местна и европейска 

законодателна рамка, ръководства и 

наръчници, посочени в Приложение 7 от 

Програмата  
ПРИНОС/СИНХРОН/СЪОТВЕТСТВИЕ С 

НАЦИОНАЛНИ  ИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ 

ДОКУМЕНТИ В ОБЛАСТТА НА 

КЛИМАТИЧНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

С участие на общността и заинтересовани 

страни 

КАК Е ИЗРАБОТЕН (С/БЕЗ УЧАСТИЕ  НА 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, КОИ, 

МОГАТ ЛИ ДА СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА 

БЪДЕЩАТА ИНТЕРВЕНЦИЯ) 

Привеждане качеството на атмосферния 

въздух на територията на Община Пловдив 

в съответствие с изискванията  на 

нормативната уредба по опазване на 

околната среда и осигуряване на 

екологичен конфорт на населението по 

отношение качеството на атмосферния 

въздух. 
ОСНОВНА ЦЕЛ/И Подобряването на качеството на атмосферния 

въздух (КАВ) и достигане и поддържане на 

националните и европейските екологични 

стандарти за чистота на въздуха, както и 
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подобряване качеството на живот на 

гражданите и състоянието на околната среда.  
анализи и данни  - от стр. 15 до стр. 75 от 

Програмата. 

мерки и действия; механизъм за 

мониторинг на изпълнението и 

финансиране -  от стр. 76 до стр. 83 от 

Програмата. 

 контрол по изпълнение и отчитане на 

Програмата  - стр. 84 от  Програмата.   
СЪДЪРЖАНИЕ – КРАТКО 

ПРЕДСТАВЯНЕ - ИМА ЛИ АНАЛИЗ И 

ДАННИ, КАКВИ;  МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ;  

МЕХАНИЗЪМ  ЗА МОНИТОРИНГ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО, 

ФИНАНСИРАНЕ/БЮДЖЕТ; 

ОТГОВОРНИ ЛИЦА/ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ИЗВЪРШВАН ЛИ Е 

МОНИТОРИНГ/ОТЧИТАНЕ ЗА ТОЗИ 

ДОКУМЕНТ – В КОЙ 

ДОКУМЕНТ/ДОКЛАД; КАРТИ, 

ПРИЛОЖЕНИЯ; ДРУГО. 

План за действие за достигане на 

установените норми за съдържание на 

ФПЧ10 в атмосферния въздух – стр. 76 до 

стр.83 от Програмата. 

 Намаляване на източниците или 

подобряване на поглъщането на парникови 

газове (ПГ). 
МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ; МЕХАНИЗЪМ ЗА 

МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И 

ФИНАНСИРАНЕ  

Смекчаване (на изменението на климата)  

 КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

ОТЧИТАНЕ НА ПРОГРАМАТА  - СТР. 84 

ОТ  ПРОГРАМАТА.   

От стр. 77 д стр. 83 от Програмата 

ТЕМИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО С ОСОБЕНА 

ПОЛЕЗНОСТ (МОЖЕ ДА СЕ ПОСОЧАТ 

КОНКРЕТНИ СТРАНИЦИТЕ) 

Отчет за изпълнение на Програмата 

публикуван в сайта на Общината 

 
С КОЯ КЛИМАТИЧНА ЗАПЛАХА ИМА 

ВРЪЗКА 
Намаляване на концентрациите на 

основните показатели, съгласно Закона за 

чистотата на атмосферния въздух – данни 

от АИС „Каменица“ и АИС „Тракия“ към 

ИАОС  
КЪМ КОИ ИНТЕРВЕНЦИИ ИМА 

ПОВЕЧЕ ОТНОШЕНИЕ (ПО-СКОРО 

АДАПТАЦИЯ, ПО-СКОРО  

СМЕКЧАВАНЕ, И ДВЕТЕ) 

Политически, икономически, екологични и 

законови 

СЪДЪРЖА ЛИ КОНКРЕТНИ МЕРКИ, 

СВЪРЗАНИ С АДАПТАЦИЯ ИЛИ 

НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

ВЪРХУ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА 

(БЪДЕЩИ ИЛИ ВЕЧЕ ИЗПЪЛНЕНИ) 

Природни, социални и икономически  

негативни въздействия от изменението на 

климата 

ИМА ЛИ ДАННИ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ 

РАЗХОДИ/БЮДЖЕТИ И ЗА КАКВО 
 

- 
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(ОБЩО, ЗА КОНКРЕТНА МЯРКА)  ИЛИ 

ОСТОЙНОСТЯВАНЕ 
ДА СЕ ДОБАВЯТ СТОЙНОСТИ ПО 

ВЪЗМОЖНОСТ. 
НСИ, НХМИ, АПИ, ИАОС, РИОСВ,  

 http://ecomonitoring.plovdiv.bg/plovdiv/ 
ИМА ЛИ ИНФОРМАЦИЯ КАК  Е 

ИЗПЪЛНИЛ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО СИ 

(ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА СЕ 

ТЪРСИ ИЗВЪН ДОКУМЕНТА)   

 

Много висока 

СЪДЪРЖА ЛИ АРГУМЕНТИ ПО 

ПОЗИЦИИТЕ НА PESTEL  (СЪСТОЯНИЕ 

НА СРЕДАТА)  

висок 

ИДЕНТИФИЦИРА ЛИ НЕГАТИВНИ 

ВЪЗДЕЙСТВИЯ, АКО ДА В КАКВА 

НАСОКА – БИОРАЗНООБРАЗИЕ, 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, ИКОНОМИКА, 

СОЦИАЛНИ, ДР.  

- 

СЪДЪРЖА ЛИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРОПУСКИ, 

КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛЕЗНИ 

ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО/ПРИЛАГАНЕТО 

НА БЪДЕЩА ИНВЕСТИЦИОННА МЯРКА   

9 
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Приложение 3 

ВИЗИТКА  

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

ПЛОВДИВ 2021-2027 Г. 

 

ТЕМА/КРИТЕРИЙ/АСПЕКТ ОПИСАНИЕ 

СЕКТОР НА ДЕЙСТВИЕ 

(НАПРИМЕР РЕГИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ, ОКОЛНА СРЕДА, 

ЕНЕРГЕТИКА, ТУРИЗЪМ, ДР.) 

регионално развитие 

ИМЕ НА ДОКУМЕНТА План за Интегрирано развитие на Община 

ПЛОВДИВ 2021-2027 г. 

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ 

(ЗАКОН, НАРЕДБА, ИНИЦИАТИВА,  

ДР.)  

Закона за регионалното развитие 

КОГА Е СЪЗДАДЕН (ГОДИНА) 2021 

ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ (ОТ Г. – ДО 

Г.) 

2021 – 2027 г. 

ПРИНОС/СИНХРОН/СЪОТВЕТСТВИЕ С 

НАЦИОНАЛНИ  ИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ 

ДОКУМЕНТИ В ОБЛАСТТА НА 

КЛИМАТИЧНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Цели, място и роля на ПИРО в цялостната 

система от документи за стратегическо 

планиране на регионалното развитие – от 

стр. 2 до стр.  35 на Приложение 1 от 

Териториален анализ от Програмата 

КАК Е ИЗРАБОТЕН (С/БЕЗ УЧАСТИЕ  

НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, 

КОИ, МОГАТ ЛИ ДА СА ОТ 

ЗНАЧЕНИЕ ЗА БЪДЕЩАТА 

ИНТЕРВЕНЦИЯ) 

С участие на общността и заинтересовани 

страни 

ОСНОВНА ЦЕЛ/И ПИРО е основният документ, който определя 

стратегическата рамка на общинската 

политика за постигане на балансирано и 

устойчиво развитие на общината и за 

преодоляване на различията/неравенствата, 

в контекста на общоевропейската политика 

за сближаване и постигане на интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж. 

СЪДЪРЖАНИЕ – КРАТКО 

ПРЕДСТАВЯНЕ - ИМА ЛИ АНАЛИЗ И 

Част I. Анализи 
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ДАННИ, КАКВИ;  МЕРКИ И 

ДЕЙСТВИЯ;  МЕХАНИЗЪМ  ЗА 

МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО, 

ФИНАНСИРАНЕ/БЮДЖЕТ; 

ОТГОВОРНИ ЛИЦА/ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ИЗВЪРШВАН ЛИ Е 

МОНИТОРИНГ/ОТЧИТАНЕ ЗА ТОЗИ 

ДОКУМЕНТ – В КОЙ 

ДОКУМЕНТ/ДОКЛАД; КАРТИ, 

ПРИЛОЖЕНИЯ; ДРУГО. 

РАЗДЕЛ I. Цели, методи и подходи  28 

– 36 стр. 

РАЗДЕЛ II. Обща характеристика/профил на 

общината 36 – 43 стр 

РАЗДЕЛ III. Състояние на местната 

икономика - условия и предпоставки за 

осигуряване и 

надграждане на интелигентна, технологична 

и инвестиционна среда за развитие на 

иновативна 

Община Пловдив и Пловдив - град на 

бъдещето 43 – 124 стр. 

РАЗДЕЛ IV. Развитие на социалната сфера и 

човешките ресурси - условия и предпоставки 

за развитие на справедлива Община Пловдив 

и Пловдив - град с равен достъп до услуги и 

възможности  124 – 343 стр. 

РАЗДЕЛ V. Инфраструктурно развитие, 

свързаност и достъпност на територията - 

условия и предпоставки за развитие на 

свързана Община Пловдив и Пловдив - 

метрополисен град 343 – 511 стр. 

РАЗДЕЛ VI. Екологично състояние и 

рискове - условия и предпоставки за 

развитие на зелена Община Пловдив и 

Пловдив - балансиран град с повишено 

качество на живот  511 – 583 стр. 

РАЗДЕЛ VII. Анализ на административния 

капацитет на общинската администрация за 

реализация на ПИРО - условия и 

предпоставки за развитие на квалифицирана 

и подкрепяща общинска администрация 

 583 – 600 стр. 

РАЗДЕЛ VIII. Анализ на развитието на 

туризма, перспективи за развитие  600 – 632 

стр.  

РАЗДЕЛ IX. Културно наследство и 

състояние на градския исторически пейзаж - 

условия и предпоставки за надграждане на 

проекта: „Пловдив - Европейска столица на 

културата през 2019 г.“ и развитие на 

Община Пловдив като световна дестинация 

за целогодишен културен туризъм  632 – 699 

стр. 

РАЗДЕЛ X. Анализ на състоянието на 

селищната мрежа и жилищния сектор 

 699 – 751 стр. 
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РАЗДЕЛ XI. Анализ на връзката на общината 

със съседните територии извън 

административните й граници  751 – 802 

стр.  

РАЗДЕЛ XIV. SWOT-анализ 802 – 820 

стр.  

РАЗДЕЛ XV. Взаимовръзки на анализа с 

резултатите от проведения хоризонтален 

социално - икономически анализ на районите 

на национално ниво, изготвен от 

„Национален център за териториално 

развитие“ ЕАД  820 – 831 стр. 

Част II. Стратегическа рамка 1 – 60 стр. 

Част Ill. КОМУНИКАЦИОННА 

СТРАТЕГИЯ 60 – 68 стр. 

Част IV. ЗОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 

ИНТЕГРИРАН ПОДХОД 68 – 132 стр.  

Част V. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА 

ПИРО И ОПИСАНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ 

ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ 132 – 141 стр. 

Част VI. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ 

ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И МЕРКИ 

ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ 

ПРОМЕНИ И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА 

РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ  141 – 153 стр. 

Част VII. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И 

ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И 

ОЦЕНКА НА ПИРО   153 – 156 стр. 

Приложение 1 Програма за реализация на 

ПИРО Пловдив 

ТЕМИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО С 

ОСОБЕНА ПОЛЕЗНОСТ (МОЖЕ ДА 

СЕ ПОСОЧАТ КОНКРЕТНИ 

СТРАНИЦИТЕ) 

Осъществяването на подпрограмата ще има 

принос за изпълнение и на националните 

цели за биоразградимите отпадъци, както и 

целите за намаляване на парниковите газове 

в съответствие с Третия национален план по 

изменение на климата до 2020 г., тъй като 

изпълнението на мерките за 

биоразградимите отпадъци са едновременно 

и мерки за намаляване и предотвратяване на 

емисиите на метан от депата за битови 

отпадъци. 

С КОЯ КЛИМАТИЧНА ЗАПЛАХА 

ИМА ВРЪЗКА 

Неделима част от изготвения документ са 

определените мерки за ограничаване 

изменението на климата и мерки за 

адаптиране към климатичните промени и за 

намаляване на риска от бедствия в Община 

Пловдив 
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КЪМ КОИ ИНТЕРВЕНЦИИ ИМА 

ПОВЕЧЕ ОТНОШЕНИЕ (ПО-СКОРО 

АДАПТАЦИЯ, ПО-СКОРО  

СМЕКЧАВАНЕ, И ДВЕТЕ) 

смекчаване и адаптация към климатичните 

промени 

СЪДЪРЖА ЛИ КОНКРЕТНИ 

МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С АДАПТАЦИЯ 

ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ 

ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА 

(БЪДЕЩИ ИЛИ ВЕЧЕ ИЗПЪЛНЕНИ) 

Таблица 6.3.1. Мерки за смекчаване на 

изменението на климата. 

Таблица 6.3.2. Мерки за адаптация 

към изменението на климата. 

ИМА ЛИ ДАННИ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ 

РАЗХОДИ/БЮДЖЕТИ И ЗА КАКВО 

(ОБЩО, ЗА КОНКРЕТНА МЯРКА)  

ИЛИ ОСТОЙНОСТЯВАНЕ 

ДА СЕ ДОБАВЯТ СТОЙНОСТИ ПО 

ВЪЗМОЖНОСТ. 

Общ преглед на реализираните проекти с 

чуждестранни партньори - общини 

 796 – 798 стр. 

ИМА ЛИ ИНФОРМАЦИЯ КАК  Е 

ИЗПЪЛНИЛ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО 

СИ (ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ 

ДА СЕ ТЪРСИ ИЗВЪН ДОКУМЕНТА)   

Общ преглед на реализираните проекти с 

чуждестранни партньори - общини 

 796 – 798 стр. 

СЪДЪРЖА ЛИ АРГУМЕНТИ ПО 

ПОЗИЦИИТЕ НА PESTEL  

(СЪСТОЯНИЕ НА СРЕДАТА)  

Политически, икономически, екологични и 

законови 

ИДЕНТИФИЦИРА ЛИ НЕГАТИВНИ 

ВЪЗДЕЙСТВИЯ, АКО ДА В КАКВА 

НАСОКА – БИОРАЗНООБРАЗИЕ, 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, 

ИКОНОМИКА, СОЦИАЛНИ, ДР.  

Природни, социални и икономически  

негативни въздействия от изменението на 

климата, 

СЪДЪРЖА ЛИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРОПУСКИ, 

КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ 

ПОЛЕЗНИ ПРИ 

РАЗРАБОТВАНЕТО/ПРИЛАГАНЕТО 

НА БЪДЕЩА ИНВЕСТИЦИОННА 

МЯРКА   

Развитие на град Пловдив като устойчиво 

развиващ се град чрез устойчиво управление 

на водните ресурси, интервенции срещу 

климатичните промени, устойчиво 

управление на отпадъците и кръгова и ниско 

въглеродна икономика (чрез интервенциите 

в Мярка 1.3, Мярка 1.4., Мярка 1.5 и Мярка 

1.6). 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКРЕТНИ 

НАДЕЖДНИ ИЗТОЧНИЦИ НА 

ИНФОРМАЦИЯ 

Наблюдението на изпълнението на ПИРО се 

извършва въз основа на официални данни на 

Националния статистически институт, на 

Евростат, на административната статистика 

на Агенцията по заетостта, както и на данни 

от други национални, регионални и местни 

източници на информация. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНИ 

ТЕХНОЛОГИИ, КОГАТО СТАВА 

ВЪПРОС ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ 

- 
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АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА ЗА 

ХОРАТА – ДОКОЛКО Е В ДНЕВНИЯ 

РЕД НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ  

 

Много висока 

ПОТЕНЦИАЛ ЗА ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ 

ПРИЛАГАНЕ НА БЪДЕЩАТА 

ИНОВАТИВНА ИНВЕСТИЦИЯ 

висок 

НЕЩО СПЕЦИФИЧНО ОТ 

СЪДЪРЖАНИЕТО 

Мерките за постигане на необходимото 

съответствие на плана за интегрирано 

развитие на общината със секторните 

политики, планове и програми на 

територията на общината, включително 

мерките за ограничаване изменението на 

климата и за адаптацията към вече 

настъпилите промени; 

ДРУГО С ПОТЕНЦИАЛ ЗА 

ПОЛЗВАНЕ/ПОЛЕЗНО 

 

ОБЩА ОЦЕНКА НА ЗНАЧЕНИЕТО 

НА ДОКУМЕНТА ЗА БЪДЕЩАТА 

РАБОТА 

ПО СКАЛА ОТ 1 ДО 10:  

1 - НАПЪЛНО БЕЗПОЛЕЗЕН;   10 - 

МНОГО ПОЛЕЗЕН 

10 
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Приложение 4 

ВИЗИТКА  

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, 2014-2020Г. 

 

ТЕМА/КРИТЕРИЙ/АСПЕКТ ОПИСАНИЕ 

СЕКТОР НА ДЕЙСТВИЕ 

(НАПРИМЕР РЕГИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ, ОКОЛНА СРЕДА, 

ЕНЕРГЕТИКА, ТУРИЗЪМ, ДР.) 

околна среда 

ИМЕ НА ДОКУМЕНТА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, 2014-2020Г. 

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ 

(ЗАКОН, НАРЕДБА, ИНИЦИАТИВА,  

ДР.)  

Закон за опазване на околната среда 

КОГА Е СЪЗДАДЕН (ГОДИНА) 2014 

ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ (ОТ Г. – ДО 

Г.) 

2014 – 2020 г. 

ПРИНОС/СИНХРОН/СЪОТВЕТСТВИЕ С 

НАЦИОНАЛНИ  ИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ 

ДОКУМЕНТИ В ОБЛАСТТА НА 

КЛИМАТИЧНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Доклад за състоянието на климата- 2009, 

издаден от американската Национална 

океанска и атмосферна служба през юли 

2010 г.; 

Четвърти доклад за оценка на 

Междуправителствения Комитет по 

изменение на климата към ООН; 

Трети Национален план за действие по 

изменение на климата на Р. България за 

периода 2013-2020 г.; 

КАК Е ИЗРАБОТЕН (С/БЕЗ УЧАСТИЕ  

НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ, 

КОИ, МОГАТ ЛИ ДА СА ОТ 

ЗНАЧЕНИЕ ЗА БЪДЕЩАТА 

ИНТЕРВЕНЦИЯ) 

С участие на общността и заинтересовани 

страни 

ОСНОВНА ЦЕЛ/И В съответствие с казаното дотук община 

Пловдив формулира визията си за околна 

среда: „ПЛОВДИВ, ДРЕВЕН И ВЕЧЕН“ – 

стъпил здраво на пътя на устойчивото 

развитие, следващ неотлъчно приоритетите 

за опазване на околната среда на Общността 

на Европейските държави, мислещ за 
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здравето и просперитета на настоящите и 

бъдните поколения, за запазването на 

ценните си жизнени ресурси, на уникалното 

си природно и културно наследство“. 

СЪДЪРЖАНИЕ – КРАТКО 

ПРЕДСТАВЯНЕ - ИМА ЛИ АНАЛИЗ И 

ДАННИ, КАКВИ;  МЕРКИ И 

ДЕЙСТВИЯ;  МЕХАНИЗЪМ  ЗА 

МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО, 

ФИНАНСИРАНЕ/БЮДЖЕТ; 

ОТГОВОРНИ ЛИЦА/ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ИЗВЪРШВАН ЛИ Е 

МОНИТОРИНГ/ОТЧИТАНЕ ЗА ТОЗИ 

ДОКУМЕНТ – В КОЙ 

ДОКУМЕНТ/ДОКЛАД; КАРТИ, 

ПРИЛОЖЕНИЯ; ДРУГО. 

1 АНАЛИЗ НА СРЕДАТА 10 – 163 

стр. 

2 АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И 

СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И 

ЗАПЛАХИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА 

РАЗЛИЧНИТЕ КОМПОНЕНТИ И 

ФАКТОРИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 163 – 171 стр. 

3 ВИЗИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА НА 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ 171 – 173 стр 

4 ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 173 

4.1 ГЕНЕРАЛНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ 

ЦЕЛИ 173 

4.1.1 СПЕЦИФИЧНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ 

ЦЕЛИ 173 

4.2 ПРИОРИТЕТИ 174 – 176 стр 

5 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 Г. 176 – 183 стр. 

6 ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА

 183 – 184 стр. 

7 ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

 184 

 

ТЕМИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО С 

ОСОБЕНА ПОЛЕЗНОСТ (МОЖЕ ДА 

СЕ ПОСОЧАТ КОНКРЕТНИ 

СТРАНИЦИТЕ) 

Климатичен анализ – 154 стр. 

Фигура 42. Сравнение на средните 

температури за периодите 1999-2008г., 2009-

2013г. с 30-годишната климатична норма

 157 

Фигура 43. Сравнение на средните месечни 

температури за периодите 1999-2008г., 2009-

2013г. и 30-годишната климатична норма

 157 

Фигура 44. Сравнение на температурната 

амплитуда за периодите 1999-2008г., 2009-

2013г. и 30-годишната климатична норма

 158 

Фигура 45. Сравнение на средните годишни 

валежни суми за периодите 1999-2008г., 

2009-2013г. с 30-годишната климатична 

норма 160 

С КОЯ КЛИМАТИЧНА ЗАПЛАХА 

ИМА ВРЪЗКА 

Смекчаване на изменението на климата и 

мерки за адаптиране към климатичните 
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промени и за намаляване на риска от 

бедствия в Община Пловдив 

КЪМ КОИ ИНТЕРВЕНЦИИ ИМА 

ПОВЕЧЕ ОТНОШЕНИЕ (ПО-СКОРО 

АДАПТАЦИЯ, ПО-СКОРО  

СМЕКЧАВАНЕ, И ДВЕТЕ) 

смекчаване и адаптация към климатичните 

промени 

СЪДЪРЖА ЛИ КОНКРЕТНИ 

МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С АДАПТАЦИЯ 

ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ 

ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА 

(БЪДЕЩИ ИЛИ ВЕЧЕ ИЗПЪЛНЕНИ) 

Мерки за борба срещу изменението на 

климата – 168 стр. Мерки за намаляване на 

риска от наводнения в Община Пловдив 

ИМА ЛИ ДАННИ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ 

РАЗХОДИ/БЮДЖЕТИ И ЗА КАКВО 

(ОБЩО, ЗА КОНКРЕТНА МЯРКА)  

ИЛИ ОСТОЙНОСТЯВАНЕ 

ДА СЕ ДОБАВЯТ СТОЙНОСТИ ПО 

ВЪЗМОЖНОСТ. 

Отчет 

ИМА ЛИ ИНФОРМАЦИЯ КАК  Е 

ИЗПЪЛНИЛ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО 

СИ (ТАКАВА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ 

ДА СЕ ТЪРСИ ИЗВЪН ДОКУМЕНТА)   

Отчет 

СЪДЪРЖА ЛИ АРГУМЕНТИ ПО 

ПОЗИЦИИТЕ НА PESTEL  

(СЪСТОЯНИЕ НА СРЕДАТА)  

Политически, икономически, екологични и 

законови 

ИДЕНТИФИЦИРА ЛИ НЕГАТИВНИ 

ВЪЗДЕЙСТВИЯ, АКО ДА В КАКВА 

НАСОКА – БИОРАЗНООБРАЗИЕ, 

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, 

ИКОНОМИКА, СОЦИАЛНИ, ДР.  

Природни, социални и икономически  

негативни въздействия от изменението на 

климата, 

СЪДЪРЖА ЛИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРОПУСКИ, 

КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ 

ПОЛЕЗНИ ПРИ 

РАЗРАБОТВАНЕТО/ПРИЛАГАНЕТО 

НА БЪДЕЩА ИНВЕСТИЦИОННА 

МЯРКА   

Тенденции и причини за промяна климата – 

160 стр. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКРЕТНИ 

НАДЕЖДНИ ИЗТОЧНИЦИ НА 

ИНФОРМАЦИЯ 

1. Програма за опазване на околната 

среда на Община Пловдив за периода 2006-

2014 г. (ПООС) и актуализация на План за 

действие към нея, приета с Решение №400, 

взето с Протокол №20 от 08.09.2011 г. на 

Общински съвет – Пловдив;  

2. Годишни отчети по Програма за 

опазване на околната среда на Община 

Пловдив за периода 2007-2012 г.; 
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3. Актуализация на Програма за 

подобряване на качеството на атмосферния 

въздух и План за действие за периода 2011 – 

2013 година, приета с Решение №223, взето с 

Протокол №15 от 16.06.2011 г.; 

4. Годишен отчет по Актуализация на 

Програма за подобряване на качеството на 

атмосферния въздух и План за действие за 

периода 2011 – 2013 година, приета с 

Решение №223 за 2011 г. 

5. Годишен отчет по Актуализация на 

Програма за подобряване на качеството на 

атмосферния въздух и План за действие за 

периода 2011 – 2013 година, приета с 

Решение №223 за 2013 г. 

6. Програма за достигане на 

нормативните нива по показателите фини 

прахови частици под 2, 5 микрона (ФПЧ2,5)  

и полициклични ароматни въглеводороди 

(ПАВ) в атмосферния въздух на територията 

на Община Пловдив с План за действие за 

периода 2014-2015 г., приета с Решение 

№373, взето с Протокол №17 от 17.10.2013 г.; 

7. Програма за развитие, поддържане и 

опазване на зелената система на гр. Пловдив, 

приета с Решение № 147, взето с Протокол 

№7 от 16.05.2013 г. 

8. План за управление на хълм 

„Бунарджик”; 

9. План за управление на хълм 

„Младежки хълм”; 

10. План за управление на хълм „Данов 

хълм”; 

11. План за действие към раздел 

„Защитени територии“; 

12. Стратегическа шумова карта за 

агломерация Пловдив, приета с Решение № 

311, взето с Протокол № 15 от 03.08.2009 г. 

на Общински съвет – Пловдив; 

13. План за действие към Стратегическа 

карта за шум за агломерация Пловдив; приет 

с Решение № 368, взето с Протокол № 26 от 

23.09.2010 г. на Общински съвет – Пловдив; 

14. Отчет по изпълнение на план за 

действие за ограничаване и намаляване на 

шума в околната среда на агломерация 

Пловдив за 2011 г.; 
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15.  Отчет по изпълнение на план за 

действие за ограничаване и намаляване на 

шума в околната среда на агломерация 

Пловдив за 2012 г.; 

16.  Отчет по изпълнение на план за 

действие за ограничаване и намаляване на 

шума в околната среда на агломерация 

Пловдив за 2013 г.; 

17. Актуален климатичен анализ за 

района на гр. Пловдив от 2009 г.;  

18. Програма за овладяване популацията 

на безстопанствените кучета на територията 

на Община Пловдив  - 2008-2011 г., приета с 

Решение № 188, взето с Протокол № 11 от 

12.06.2008 г. Общински съвет – Пловдив и 

срок на действие на програмата, удължен до 

31.12.2014 г. с Решение № 67, взето с 

Протокол №8 от 17.03.2011 г. на Общински 

съвет – Пловдив; 

19. Програма за управление на 

отпадъците на Община Пловдив е приета с 

Решение №146, взето с Протокол №12 от 

12.05.2011 г. на Общински съвет – Пловдив; 

20. Общинска стратегия за развитие на 

социалните услуги в община Пловдив за 

периода 2011-2015г.; 

21. Доклад за състоянието на климата- 

2009, издаден от американската Национална 

океанска и атмосферна служба през юли 

2010 г.; 

22. Четвърти доклад за оценка на 

Междуправителствения Комитет по 

изменение на климата към ООН; 

23. Трети Национален план за действие 

по изменение на климата на Р. България за 

периода 2013-2020 г.; 

24. Годишен доклад за състоянието на 

околната среда на РИОСВ- Пловдив за 2013 

г.; 

25. Годишен доклад за състоянието на 

околната среда на РИОСВ- Пловдив за 2012 

г.; 

26. Годишен доклад за състоянието на 

околната среда на РИОСВ- Пловдив за 2011 

г.; 

27. Годишен доклад за състоянието на 

околната среда на РИОСВ- Пловдив за 2010 

г.; 
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28. Годишен доклад за състоянието на 

околната среда на РИОСВ- Пловдив за 2009 

г.; 

29. План за управление на речните 

басейни в Източнобеломорски район, Том 4, 

река Марица 

30. Предварителна оценка на риска от 

наводнения към ПУРН за 

Източнобеломорски район 

31. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

УТАЙКАТА ОТ ПСОВ – ПЛОВДИВ, 

Ноември 2011 

32. ПРЕДВАРИТЕЛЕН РЕГИОНАЛЕН 

ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН за ВиК ЕООД – 

Пловдив, юли 2013 г. 

33. Закон за водите, Обн. ДВ. бр.67 от 27 

Юли 1999г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.26 от 21 

Март 2014г. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНИ 

ТЕХНОЛОГИИ, КОГАТО СТАВА 

ВЪПРОС ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ 

- 

АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА ЗА 

ХОРАТА – ДОКОЛКО Е В ДНЕВНИЯ 

РЕД НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ  

 

Много висока 

ПОТЕНЦИАЛ ЗА ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ 

ПРИЛАГАНЕ НА БЪДЕЩАТА 

ИНОВАТИВНА ИНВЕСТИЦИЯ 

висок 

НЕЩО СПЕЦИФИЧНО ОТ 

СЪДЪРЖАНИЕТО 

Анализ на актулните климатични данни за 

общината – 162 стр. 

ДРУГО С ПОТЕНЦИАЛ ЗА 

ПОЛЗВАНЕ/ПОЛЕЗНО 

 

ОБЩА ОЦЕНКА НА ЗНАЧЕНИЕТО 

НА ДОКУМЕНТА ЗА БЪДЕЩАТА 

РАБОТА 

ПО СКАЛА ОТ 1 ДО 10:  

1 - НАПЪЛНО БЕЗПОЛЕЗЕН;   10 - 

МНОГО ПОЛЕЗЕН 

10 
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Приложение 5 

ПРОЕКТЕН ФИШ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА МЯРКА 

            

Община Пловдив 

Лице за контакт – име, 

длъжност, имейл и телефон 

Инж. Вяра Колева 

Арх. Константин Божков 

Инж. Йорданка Кашъмова 

 

1. Название на инвестиционната мярка 

Дъждовно отводняване на завирени критични участъци от пътната инфраструктура, в 

следствие на интензивни валежи, чрез екологично комплексно решение 

 

2. Резюме - Общо кратко описание на мярката  

При интензивни дъждове възникват наводнения, причинени или допълнително 

усложнени от канализационните системи. Така се формират водни количества, които 

следва да бъдат отведени безопасно, без да се използва съществуващата 

канализационна система, която не е оразмерена за темповете на разрастване на 

градската среда. 

Констатирани са критични участъци от пътната инфраструктура по бул. „Марица“ – 

юг и север, на които в резултат от интензивни валежи се образуват водосбори. Целта 

на мярката е превенция от наводняването на тези участъци при проливни дъждове. 

Дъждовното отводняване без да се използва канализационната система е възможна 

мярка чрез изключване на неефективните дъждоприемни шахти и изграждане на 

дъждоотливен канал, който да отвежда дъждовните води директно в р. Марица. 

Предвижда се изграждането им на четири пункта. 

Обекта на инвестиционната мярка има линеен характер. Близостта на реката до 

пътното платно са предпоставка за реализиране на дъждовно отводняване на завирени 

критични участъци от пътната инфраструктура, в следствие на интензивни валежи: 

- чрез изграждане на дъждоотливници и отвеждане на дъждовните води в река 

Марица на две критични места; 

- чрез изграждане на подходящо водосъбирателно съоръжение за дъждовни 

води, от което да се напоява прилежащата зелена площ на едно критично място. 

За мониториране на екологичното решение се предвижда монтиране в 

дъждоотливниците на ниворегулатори и датчици за ниво на дъждовната вода. 

Данните, които ще се генерират, ще се въвеждат в база данни, за което се предвижда 
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закупуване на хардуер и създаване на софтуер. Предвижда се и изграждане на 

видеонаблюдение на пътнико потока. 

С цел осигуряване на устойчивост на информираността на населението, върху мерките 

за адаптация към изменение на климата се предвиждат монтиране на 1 информационен 

елемент. Като средство за привличане на вниманието на подрастващите на два от 

пунктовете ще се изградят атрактивни елементи. Те ще задържат вниманието върху 

обучителната информация. Чрез QR код ще се предоставя онлайн информация за 

дейностите за адаптация към изменението на климата. Акцентът ще бъде върху насоки 

и добри практики, включително приложената мярка за предотвратяване на щети от 

повърхностни води, свързани с водните обеми в резултат от проливни дъждове. 

Предложеното решение ще осигури  безопасно преминаване на транспортния трафик 

по възлови транспортни участъци на бул. „Марица“ – юг и бул. „Марица“ – север. 

Дъждовното отводняване, без да се използва канализационната система, чрез 

изключване на неефективните дъждоприемни шахти и изграждане на дъждоотливен 

канал, води до решаване на конкретен проблем в констатирани невралгични точки от 

пътнико-потока. Подобрява се достъпът и пространствената свързаност в градска 

среда.  

Поставяне на началото на мониторингова система, която да констатира отвеждане на 

дъждовните води директно в р. Марица ще доведе до генериране на база данни, която 

да предостави възможност за изготвяне на ръководство за работа с повърхностни води.  

Обучението на населението, относно предизвикателствата на градове, справящи се с 

изменението на климата ще бъде осигурено от привлекателността на елементи на 

градския дизайн с художествена стойност. Целта е да се предоставя възможност за 

снимка, тип селфи, в който ще се заснеме заобикалящата среда, включително QR код 

с данни за предизвикателствата, свързани с изменението на климата и проекта.  

 

 

3. Обект и място: 

 

Съгласно Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособената 

територия на "ВиК" ЕООД – Пловдив колектори I и IV са в най–лошо състояние. При 

обилен дъжд последният работи под налягане и наводнява съседните сгради и улици. 

През 2003 г. колекторът се е задръствал 35 пъти и е наводнявал пътя, кръстовищата и 

мазетата на съседните сгради. Този проблем засяга около 100 000 души. Ето защо 

предложението за инвестиционната мярка обхваща невралгични участъци от пътната 

инфраструктура, които образуват водосбори в резултат от интензивни валежи. Такива 

са подлезите под мостови конструкции, свързващи южната и северната част на града, 

както следва: 

• Подлеза под жп линия Пловдив-Карлово /бул. „Копривщица“/, бул. "Марица" - 

юг; 

• Подлеза под бул. „В. Априлов“, бул. "Марица" - юг; 

• Подлеза под бул. „Руски“, бул. "Марица" – юг. 
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Мерките могат да бъдат мултиплицирани и в други части от града, с транспортен 

възел, изграден от надлези и подлези в югозападната част на Пловдив, на които се 

образуват водосбори, в резултат от интензивни валежи, като: 

• Подлез под мост "Герджика", бул. "Марица" – север;  

• Подлез под мост "Адата“, бул. "Марица" – юг 

• Подлез под Пешеходния мост,  бул. "Марица“ – север. 

Карта с местоположение на местата за дъждовно отводняване. 

 

 

Легенда: 

              изграждане на дъждоотливник, който ще се зауства в река Марица на 

две места подлеза под жп линия Пловдив-Карлово /бул. „Копривщица“/, бул. 

"Марица" – юг и подлеза под бул. „В. Априлов“, бул. "Марица" - юг; 

            изграждане на подходящо водосъбирателно съоръжение за дъждовни 

води, от което да се напоява прилежащата зелена площ до река Марица, от подлеза 

под бул. „Руски“, бул. "Марица" – юг 

 

 

4. Дейности: 
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Предвидени са следните дейности: 

Проектиране на конструктивното и технологично решение на екологично 

комплексно решение: 

- изграждане на дъждоотливник, който ще се зауства в река Марица на две 

места подлеза под жп линия Пловдив-Карлово /бул. „Копривщица“/, бул. 

"Марица" – юг и подлеза под бул. „В. Априлов“, бул. "Марица" - юг; 

- изграждане на подходящо водосъбирателно съоръжение за дъждовни води 

от подлеза под бул. „Руски“, бул. "Марица" – юг, от което да се напоява 

прилежащата зелена площ до река Марица;  

2. Възлагане на изготвяне на документи по реда на глава IV от ЗООС и ЗВ. 

3. Изпълнение на мярката – изграждане на дъждоотливник който ще се 

зауства в река Марица на две места като се съобразят със следните специфики: 

- Конкретното място се определя от най-ниската точка на подлеза от 

южната/северната регула на пътното платно със съответната кота, където са 

съществуващите дъждоприемни решетки. 

- Опазване на дървесни видове в зелената площ покрай дигата на р. 

Марица и в самото речно корито. 

- Безконфликтно разминаване със съществуващия водопровод Ч. Ø 600 в 

зелената площ покрай дигата. Хидравличният капацитет на трирешетковия уличен 

отток може ориентировъчно да се определи на база хидравличната проводимост на 

единичен уличен отток 500/500 мм., който е установена в хидравличната лаборатория 

на УАСГ и възлиза на 19,5 л/с при височина на водния пласт 22 мм. над чугунената 

решетка. При липса на хидравлично съпротивление от кош за отпадъци и изтичало Ø 

150 мм. и при наличие на 200 мм. воден пласт под чугунената решетка, може 

ориентировъчно да се изчисли, че хидравличният капацитет на една решетка е около 

70-80 л/с.В тази връзка, трирешетков уличен отток е подходящ за водоприемно 

съоръжение. 

4. Изготвяне на техническа спецификация на хардуер и проектиране на 

софтуер, включващ информация относно:  

- Местоположение на поставяне в дъждоотливниците и водосъбирателно 

съоръжение за дъждовни води на ниворегулатори и датчици за ниво на дъждовната 

вода; 

- Касетъчна кутия за управление на датчиците; 
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- База данни относно брой пъти преминаващ воден стълб през 

дъждоотливния канал; 

- Визуализация на данните от датчиците в Центъра за мобилност на 

Община Пловдив и при необходимост и на още работни места. 

5. Провеждане на обучение на експерти за работа с базата данни за 

дъждовни води. 

6. Проектиране и изпълнение на 1 брой елемент на градския дизайн с 

художествена стойност и възможност за снимка, тип селфи, в който ще се заснеме 

заобикалящата среда, включително QR код с данни за предизвикателствата, свързани 

с изменението на климата и проекта. 

 

 

5. Заплаха, към която се прави адаптация: 

 

Изследванията на изменението на климата показват, че както поради естествената 

цикличност на природните процеси, така и в резултат от антропогенното влияние, чрез 

увеличаване на парниковите газове, климатичните промени са фактор за повишаване 

на риска от наводнения. Резултатите са видими за всички - по-високи стойности на 

интензивните валежи, по-голям брой на дните през годината с краткосрочни валежи 

над критични прагови стойности и др. 

Община Пловдив попада в район със значителен потенциален риск от наводнения 

(РЗПРН) с код BG3 APSFR MA 05. През Втория цикъл е идентифициран нов тип 

наводнения: речно, дъждовно-поройно, дъждовно-градско (гр. Пловдив).  

Принос към ефектите от заплахата от интензивни валежи  има и недостатъчният 

диаметър на градската канализация, проектирана и изградена през 30-те и 40-те години 

на миналия век. Същата е от смесен тип и не отговаря на увеличаващите се съвременни 

нужди и натоварване. За оразмеряване на съществуващата канализация са използвани 

оразмерителни параметри - 220 л/с/ха, за период на претоварване от 3 години. 

Понастоящем интензивността на дъждовните води в района е 314 л/с/ха. По тази 

причина дори при средно интензивни валежи канализацията на града се запълва и 

работи под налягане, като наводнява подлези, идентифицирани като критични части 

от пътната инфраструктура. 

Реализира се комплексно екологично решение, свързано с риск от засушаване и 

промяна на цикъла на валежите. 

 

6. Използван опит от Норвегия и/ или от доклада за добри практики: 

 

От ключово значение за избора на инфраструктурна мярка в Община Пловдив бе 

презентацията на Норвежкия изследователски център по проблемите на устойчивата 
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адаптация към изменението на климата (Noradapt) и ролята на Норвежката дирекция  

за водни ресурси и енергия във връзка с превенцията на наводнения, свлачища и 

управление на отточни води. Фокусът на представянето от гледна точка на 

идентифициране на бъдещ потенциал за община Пловдив е разработката за планиране 

на земеползването и управление на отточните води. 

Темата е засегната в Доклада с международен опит и най-добри практики за адаптация 

към изменението на климата, които са подходящи за българските градове - част 6 

„Градско наводнение“ с пример: Стратегическо планиране и практически мерки за 

управление на отточни дъждовни води в Осло. 

Избора на комплексното екологично решение за ползване на дъждовни води е 

повлияно от опита на Полша, където е стартирана от градския съвет като пилотен 

проект през август 2019 г. (Конвент на кметовете, 2020 г. Програмата „Улови дъжда". 

Програмата предоставя безвъзмездни средства на гражданите за устойчиво 

управление на дъждовната вода на собствен терен. Жителите могат да получат до 80% 

финансиране за реализиране на решение за съхранение на дъждовни води. 

Възможните инсталации включват подземни и свободно стоящи резервоари за 

съхранение на дъждовни води, дъждовни градини и абсорбиращи водопоглъщащи 

кладенци. Включени са разходите за закупуване, изграждане и сглобяване на 

елементи, необходими за съхранение и използване на дъждовни води, но са 

ограничени до 1130 евро на мярка. 

 

7. Иновация: 

 

Дъждовното отводняване чрез дъждоотливник, без да се използва канализационната 

система не се прилага до момента в Община Пловдив. Изключването на оразмерената 

смесена канализационна система за средни количества валежи чрез отвеждане на 

дъждовните води директно в р. Марица, вместо в  неефективните дъждоприемни 

шахти, която е обичайната практика за града е иновативна  мярка, която се предлага 

за първи път.  Изграждането на дъждоотливни канали е подходяща добра практика за 

адаптация към изменението на климатаза Община Пловдив. Спецификата на града 

предполага мултиплициране на инвестиционната мярка при подходящо стратегическо 

планиране на местно ниво, като практическа мярка за управление на отточните 

дъждовни води.  

Реализиране на комплексното решение за улавянето на дъждовни води, отвеждането 

им до подземен резервоар и използването им на напояване е нова практика за Община 

Пловдив. 

 

8. Индикативен бюджет на проектната идея: 

Индикативната стойност за реализацията на проектната идея e 485 045 лева  с ДДС: 

• Обща стойност на проектиране, системи за мониторинг, авторски надзор и СМР – 

475 780.00 лв. с ДДС, от които: 
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• Проектиране и авторски надзор на конструктивното и технологично решение 

на: 

- изграждане на дъждоотливник, който ще се зауства в река Марица на две места 

подлеза под жп линия Пловдив-Карлово /бул. „Копривщица“/, бул. "Марица" – юг и 

подлеза под бул. „В. Априлов“, бул. "Марица" - юг; 

- изграждане на подходящо водосъбирателно съоръжение за дъждовни води от 

подлеза под бул. „Руски“, бул. "Марица" – юг, от което да се напоява прилежащата 

зелена площ до река Марица. 

, с включен авторски и надзор – 70 000 лв. с ДДС; 

• Възлагане на изготвяне на документи по реда на глава IV от ЗООС и ЗВ – 5 380 

лв. с ДДС; 

• Реализация на 3 броя решения – 298 400 лв. 

• Закупуване и поставяне в дъждоотливниците на ниворегулатори и датчици за 

ниво на дъждовната вода - 11 000 лв. за 3 бр.; 

• Закупуване на компютърен хардуер – 10 000 лв. 

• Изграждане на информационна система с база данни за дъждовните води – 70 

000 лв. 

• Проектиране на 1 броя елементи на градския дизайн с художествена стойност 

– 1 000 лв. с ДДС за 1 бр.;  

• Изграждане на 1 броя елементи на градския дизайн с художествена стойност –

10 000 лв. с ДДС 

• Инвеститорски контрол и строителен надзор – 9264,37 лв. с ДДС 

 

9. Проектна готовност: 

 

През 2018 г. е извършено предпроектно проучване, за отводняване на подлези по бул. 

„Марица“ – юг под ж.п. линия /бул. Копривщица“/, под бул. „Васил Априлов“ и под 

бул. „Руски“ в р. Марица“ в гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, т.е отвеждане 

на дъждовни води в р. Марица, в рамките на което е проведена процедура по реда на 

глава VI от Закона за опазване на околната среда. Извършена е преценка на 

съвместимост с Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на 

риска от наводнения от Басейнова дирекция Източнобеломорски район. 

Компетентният орган по управление на води се е произнесъл със становище че 

инвестиционното намерение е допустимо. Регионалната инспекция по околна среда 

Пловдив издава становище с № ОВОС – 2020-3/08.11.2019 г., което е валидно и 

приложимо и за предлаганата технология. 

 

10. Начин на възлагане: 
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Предвижда се да се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

провеждане на „публично състезание“ по реда на чл. 18, ал.1, т. 12 от ЗОП с предмет: 

„Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за реализиране на 

дъждовно отводняване на завирени критични участъци от пътната инфраструктура, в 

следствие на интензивни валежи, чрез изграждане на дъждоотливници“  с обособени 

позиции. 

Ще се извърши директно възлагане на: 

• Изготвяне на документи по реда на глава IV от ЗООС и ЗВ; 

• Проектиране и изграждане на 1  (един) брой елементи на градския дизайн с 

художествена стойност 

Предвижда се да се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка за 

изграждане на информационна система  с база данни за дъждовните води и 

закупуването и поставяне в дъждоотливниците на ниворегулатори и датчици за ниво 

на дъждовната вода, както и на предвидения за целта компюърен хардуер. по реда на 

Глава 26-та от ЗОП 

 

11. Съответствие с общинските политики – планове, стратегии: 

 

- ПИРО Пловдив 2021 – 2027 г. 

Том II – Стратегическа рамка 

Таблица 6.3.1. – Мерки за смекчаване на изменението на климата стр. 147 

Направление „Декарбонизация” 

Сектор „Транспорт” Рехабилитация и модернизация на съществуващата пътна 

инфраструктура за осигуряване на оптимална скорост и оптимални режими на 

управление на автомобилните двигатели 

Мярка 1.3. Опазване и устойчиво управление на водните ресурси е предвидена една 

група проекти, релевантни към опазването и устойчивото управление на водните 

ресурси, в т.ч. водоснабдителни мрежи и системи, рефлектиращи върху качеството на 

питейната вода, и канализационни системи, рефлектиращи върху отвеждането и 

пречистването на отпадъчни и дъждовни води, а оттам и предоставянето на качествени 

комунални услуги на населението на града, както и опазване на околната среда, а 

именно: Група проекти за адаптация към изменението на климата чрез управление на 

риска от наводнения – в интервенцията са предвидени дейности и инвестиции за 

отводняване на подлези, както и мерки за управление на риска от наводнения, 

базирани върху предвижданията на ПУРН. 

- Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на 

обособената територия на "ВиК" ЕООД – Пловдив – мерки и констатации 

за колектори I и IV 

 

12. Синергичен ефект и връзка с други изпълнени или планирани проекти в 

градския район: 
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На 07.04.2022 г. Община Пловдив заедно с още 11 партньора на база одобрена 

Концептуална бележка подаде пълно проектно предложение за Интегриран проект 

BULADAPTECOS за финансиране от програма LIFE на ЕС. Проектът ще допринесе 

към изпълнението на Националната стратегия за адаптация към изменението на 

климата до 2030 г. чрез конкретни дейности в Източнобеломорски речен басейн, 

втория по големина и най-разнообразния в климатично отношение речен басейн в 

България. Проектът също така ще изгради синергия с управлението на риска от 

наводнения и ще достигне национален мащаб по отношение повишаване на 

осведомеността за климатичната адаптация, изграждане на капацитет и работа в 

мрежа. С реализиране на мерките се цели да се намали рискът от наводнения на 

територията на община Пловдив и общините в обхвата на РЗПРН, с код 

BG3_APSFR_MA_05. 

Възможността за изпълнение на дейностите, предвидени в инвестиционната мярка в 

Проектния фиш, са допълващи за дейностите по програма LIFE, с акроним 

BULADAPTECOS. Дейностите и на двете проектни предложения са насочени към 

общо решение в синергия с изпълнение на мерки за адаптиране към изменението на 

климата и превенция и управление на рискове, свързани с климата: наводнения, в това 

число за повишаване на информираността, гражданска защита и надграждане на 

местни системи за управление на бедствия, инфраструктура с екосистемни подходи. 

Както всеки интегриран проект по програма LIFE на ЕС, BULADAPTECOS има за цел 

също така да мобилизира допълнително финансиране за постигането на своите цели 

като ги интегрира в други, свързани проекти и в мерки от програмите за финансиране 

през новия програмен период 2021-2027. 

 

13. Резултати от консултативната среща: 

 

Дата и място на срещата: 29.06.2022 г. 

Участници: Присъствен лист 

Изразени мнение: Мненията подкрепят инвестиционното намерение 

Обобщение: Дъждовно отводняване на завирени критични участъци от пътната 

инфраструктура, в следствие на интензивни валежи, чрез изграждане на 

дъждоотливници е с дългосрочен ефект за града. 

 

14. Нещо друго, специфично за тази мярка: 

 

Реализиране на предвидената инвестиционна мярка ще осигури нормалното движение 

на лични моторни превозни средства и автобуси от масовия градски транспорт, което 

е принос към потребностите на местните жители.  

Остойностяването на природните и социалните разходи и ползи позволява оценка не 

само значимостта на отделни проекти, но и на цялостната дейност на общината за 

осигуряване на комфорта на населението. 
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Образоването и информираността на обществеността насърчава реализацията на 

проекти, носещи значителни екологични и социални ползи по отношение 

адаптирането на градската среда към изменението на климата. 

Доброто управление на отточните води в околната среда създава добра социална среда 

– хората искат не просто да съществуват, а да добруват. Добрите транспортни връзки 

и личната удовлетвореност са нещата, осмислящи социалния живот, което се цели с 

реализацията на инвестиционната мярка в проектния фиш. 

 

 

Изготвили: 

арх. Константин Божков ………………………………….. 

Експерт „КОРДИНАТОР РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИ ТЕРИТОРИИ“ 

 

инж. Вяра Колева ………………………………………….. 

Експерт „ДЕЙСТВИЯ ПО КЛИМАТА“ 

 

инж. Йорданка Кашъмова ………………………………… 

Експерт „СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ“  

 

 

Съгласувал: 

Инж. Анести Тимчев 

Зам.-кмет „Екология и здравеопазване“   

  

 

 


