Краткосрочни мерки - 2015- 2016
Ограничаване на емисиите от неподвижни източници – 3.1, т.3, Раздел 2, Приложение 15, Наредба 12
Sm_i_4.4 Информационна кампания за разясняване използването на сухи

В 2015 - 2016

Кмет или

Оперативни

дърва за отопление от домакинствата. Разработване на указания за

управомощено

програми

ефективно потребление на сухи дърва за огрев ( влажност до 35%)

лице

Бюджет

Кмет или

Оперативни

използването на по-качествени горива (по-висока калоричност, по-

управомощено

програми

малко прах), ефективни отоплителни съоръжения и начини на

лице

Бюджет

Кмет или

Оперативни

изсушени дърва за огрев, биобрикети или пелети. Разширяване на

управомощено

програми

схемата за енергийно подпомагане с отоплителни тела с висока

лице

принос към 4 ug/m3

от домакинствата Обмисляне на схема за логистична и финансова
подкрепа използването на сухи горива.
Sm_i_4.5 Информационна кампания за разясняване и стимулиране

В 2015 - 2016

принос към 4 ug/m3

отопление (пиролизни котли, камини и котли на биомаса с к.п.д. над
85%, топлоснабдяване).
Sm_r_4.6 Промяна на схемата за енергийно подпомагане с еко-горива -

В 2015 - 2016

принос към 4ug/m3

топлинна ефективност
Sm_i_4.7 Информационна кампания за ограничаване използването на

В 2015 - 2016

Кмет или

Оперативни

примитивни печки за отопление на твърди горива с ниска топлинна

управомощено

програми

ефективност и използването на сурова дървесина за отопление.

лице,

Бюджет

принос към 4 ug/m3

Енергийна
агенция Пловдив
Sm_о_4.8 1.Мерки адресиращи замърсяването от битовото отопление като
например:
• Подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни
домакински горивни устройства на твърдо гориво;

2016-2017

Кмет или

Оперативни

управомощено

програми

принос към 4 ug/m3

•

лице

ОПОС

Кмет или

общински

предоставяне на качествени горива, в т.ч. изсушени дърва за огрев

управомощено

бюджет

(около 35 % влага)

лице; служби

Поставяне на филтри за прахови частици на индивидуални
горивни инсталации;
• Мерки за алтернативно отопление на жилищни райони,
състоящи се от индивидуални къщи и/или малки
многофамилни сгради, използващи твърдо гориво за
отопление;
2.Мерки, адресиращи замърсяването от обществения транспорт,
като например:
• Намаляване използването на конвенционални горива в
обществения
транспорт,
замяна
на
изпускателните
устройства (retrofitting) на превозните средства на градския
транспорт;
3.Други допълнителни мерки, идентифицирани като подходящи от
бенефициентите за постигане целите на проекта:
4. Мерки за привеждане на системите за мониторинг качеството на
атмосферния въздух в съответствие с изискванията на
законодателството, при доказана и обоснована от общинските
власти и компетентните органи необходимост.
Sm_о_4.9 Разширяване на схемата за енергийно подпомагане чрез

В 2015 - 2016

за социално
подпомагане

принос към 4 ug/m3

