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Община Бургас заменя старите печки за дърва и въглища с
екологични за по-чист въздух
вторник, 26 март 2019
Публикувано от: Мариета Ханджиева

Община Бургас ще замени поетапно старите печки за дърва и въглища, които замърсяват въздуха с
фини прахови частици, с екологични, които работят с алтернативни горива. Това предвижда проектът
"Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" по
програма LIFE 2014-2020 на Европейския съюз, в който участват още общините София, Русе, Стара
Загора, Велико Търново и Монтана. Периодът за изпълнение на проекта е до октомври 2024 г.
Целта на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух и намаляване замърсяването с
фини прахови частици, като се насърчават гражданите да използват алтернативни горива чрез подмяна
на старите печки за дърва и въглища.
През първата фаза на проекта ще се направи подробно проучване на отоплението на домакинствата,
като източник на замърсяване на въздуха, и ще бъдат определени районите, в които подмяната на
горивната база ще има най-голям ефект върху качеството на въздуха. Ще бъдат доставени и монтирани
две стационарни станции за непрекъснат контрол на замърсяването на въздуха с фини прахови
частици. Данните от новите два пункта за мониторинг ще бъдат достъпни в реално време за
гражданите на Бургас, като те също ще се визуализират на интернет страницата на общината. В
допълнение - данните ще бъдат използвани и за разработване на система за ранно предупреждение за
очаквано замърсяване - въз основа на математическо моделиране, какво качество на въздуха се очаква
в рамките на следващите 2-3 дни.
Във втората фаза на проекта пилотно ще бъдат включени 80 домакинства към алтернативни форми на
отопление - използване на пелети или природен газ.
Последната трета фаза включва същинския преход към алтернативни форми на битово отопление за
1914 домакинства в Бургас, които предварително са заявили желание за участие в проекта.
Предоставянето на отоплителните уреди ще бъде абсолютно безвъзмездно за заявилите желание за
участие домакинства.
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ЗАЩО Е ВАЖНО ДА СЕ ПОДМЕНИ СТАРАТА ПЕЧКА НА ДЪРВА ИЛИ ВЪГЛИЩА С НОВ, ПОЕКОЛОГИЧЕН ОТОПЛИТЕЛЕН УРЕД?
•

ЗАЩОТО Е ПО-ЧИСТО - И В ДОМА, И В ГРАДА

При изгарянето на въглища се отделя пепел и сяра във въздуха. Най-потърпевши от този вид отопление
са членовете на домакинството и техните съседи.
•

ЗАЩОТО Е ПО-ЗДРАВОСЛОВНО

Смяната на старата печка ще намали замърсяването на въздуха, а това ще даде отражение и за
намаляване на риска за здравето ни.
•

ЗАЩОТО Е ПО-ТОПЛО

Голяма част от отоплителните уреди, които работят на въглища и дърва, са стари и неефективни.
Смяната на старите отоплителни уреди ще подобри отоплението в дома.

Като първа стъпка Община Бургас започва Кампания за популяризиране на дейностите за насърчаване
използването на алтернативни горива за битово отопление и проучване нагласите на гражданите.
За целта е подготвен формуляр "Заявление за намерение", който може да бъде изтеглен от страницата
на администрацията, както и ще бъде наличен в Центровете за административни услуги на Община
Бургас. Всички собственици на жилища, които се отопляват с твърди горива - дърва или въглища, могат
да попълнят формуляра и да заявят предпочитаната от тях алтернативна форма за отопление.
Попълнените формуляри следва да се изпращат в срок до 05.06.2019 г. на електронен адрес:
okolnasreda@burgas.bg или да се поставят в определените за това специални кутии във всяка
териториална дирекция.
Завлението е публикувано тук:
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