Стартира основната фаза на проекта за подмяна на
старите печки в Бургас по програма LIFE
четвъртък, 10 юни 2021

След успешната реализация на пилотната фаза, на 15 юни ще стартира основната фаза за подмяна на
печките на дърва и въглища с уреди на екологично гориво по програма LIFE. В този етап от
реализирането на проекта предвижда да бъдат подменени отоплителните уреди в 1914 домакинства,
които може да получат устройства за отопление с пелети и природен газ.
Основната фаза на проекта ще се реализира с разширен обхват на приложимост – включени са и
допълнителни квартали на Бургас.
Право на участие и да подадат документите си имат живущите в:
Централна градска част, кв. „Възраждане“, к-с „Лазур“, к-с „Бр. Миладинови“, к-с „Меден рудник“ – зона
Г (селото), кв. „Сарафово“, кв. „Ветрен“ - Минерални бани, кв. „Банево“, кв. „Крайморие“, кв. „Горно
Езерово“, кв. „Черно море“, кв. „Рудник“, кв. „Победа“ и кв. „Акациите“.
Документите за кандидатстване могат да се подават всеки работен ден от 08.30 до 12.30 часа и от
13.15 до 17.15 часа в сградите на центровете за административни услуги:
ЦАУ ТД „Приморие“ – деловодство; адрес ул. „Александровска“ 83;
ЦАУ ТД „Зора“ – деловодство; адрес ул. „Перущица“ 67;
ЦАУ ТД „Освобождение“ – деловодство; адрес к-с „Славейков“ до бл. 49;
ЦАУ ТД „Изгрев“ – деловодство; адрес к-с „Зорница“ бл. 47 -южно крило;
ЦАУ ТД „Възраждане“ – деловодство; адрес к-с „Меден рудник“ до бл. 426.
Крайният срок за подаване на документи е 15 септември 2021 г.
Кандидати, които са подали документи за участие в пилотната фаза на проекта и не успяха да получат
нови отоплителни уреди, се класират по право за участие в основната фаза за същия имот и за същото
отоплително оборудване, за което са кандидатствали.
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Подмяната на старите печки се извършва по Интегрирания проект "Българските общини работят заедно
за подобряване на качеството на атмосферния въздух" предвижда за град Бургас да бъдат подменени
отоплителните уреди на 1 994 домакинства. Изпълнението се реализира в две последователни фази пилотна и основна.
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