
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: 
www.plovdiv.bg  

ЧИСТ ВЪЗДУХ  
ЗА ПЛОВДИВ
Проект BG16M1OP002-5.003-0006 

„Мерки за подобряване на качеството 
на атмосферен въздух в община Пловдив 
чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 

от битовото отопление“, финансиран от 
Оперативна програма „Околна среда 2014-

2020“, съфинансирана от Кохезионния фонд на 
Европейския съюз

Краен срок за подаване на декларации - 23.05.2021 г. 

Специфичната цел на проекта 
Прилагане на мерки за поетапна подмяна на 
старите и неефективни горивни инсталации и 
устройства на твърдо гориво (дърва и/или въ-
глища) за битово отопление, като основен из-
точник на замърсяване, идентифициран в общин-
ската програма за КАВ, с нови и модернизирани.

Община Пловдив ще 
предостави на одобрените 

лица безвъзмездно:
1. Ново екологично отоплително 

устройство на газ, пелети, електричество;
2. Доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация на новите уреди за отопление 
в жилището или свързване към централно 
топлоснабдяване; 

3. Инструктаж на място при доставката, 
както и писмени инструкции за експлоатация 
и поддръжка на новото отоплително 
устройство; 

4. Демонтаж и изнасяне на стария 
отоплителен уред на дърва и въглища от 
жилището и предаването му за рециклиране. 
Демонтажът и изнасянето от имота ще 
се извърши преди доставката на новото 
отоплително устройство.

5. Двегодишна гаранция и гаранционно 
обслужване на новото отоплително 
устройство при условие на спазване на 
изискванията за правилна експлоатация и 
поддръжка от страна на крайния получател; 

6. Годишен технически преглед на новото 
отоплително устройство еднократно след 
първия отоплителен сезон.

Условията и процедурата за 
кандидатстване са съобразени с 

изискванията на Управляващия орган 
на финансиращата Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Кой може да кандидатства:

 Физически лица, собственици или съ-
собственици на имот с жилищно предназ-
начение в едноетажни или многоетажни 
жилищни сгради, в който имот за отопле-
ние се използват уреди (печки, котли, ками-
ни) на дърва и/или въглища.

 Кандидати, чийто имот е разположен в ре-
гулационните граници на гр. Пловдив.

 Кандидати, желаещи да преминат към ото-
пление на природен газ или пелетен уред на 
водна риза или пелетен котел – да изгра-
дят за своя сметка отоплителни инстала-
ции и други връзки, ако нямат изградени.

 Кандидати, желаещи да преминат към 
отопление на природен газ – да има тех-
ническа възможност за присъединяване на 
имота към газоразпределителната мрежа, 
потвърдено от газоразпределителното 
дружество. Да изготвят за своя сметка 
технически проект за газоснабдяване.

 Жилището, за което се кандидатства за 
подмяна на отоплителното устройство, 
да се ползва само за жилищни нужди и на 
адреса на жилището да няма регистриран 
търговец по смисъла на Търговския закон.
 Кандидати, които са подали подписана 

Декларация за участие в проекта в дело-
водството на община Пловдив или районни-
те администации, няма нужда да подават 
отново декларация.

Стъпки за участие в проекта:

1. Попълнете декларация за участие в 
проекта като посочите телефонен номер за 
връзка

2. Участвайте в анкетиране по телефона 
от енергиен консултант

3. Съдействайте за валидиране на 
подадената информация 

4. Проверете списъците с одобрени 
кандидати 

5. Подгответе копие от лична карта, 
нотариален акт и ако е приложимо, пълномощно 
за кандидатстване, декларация за съгласие 
от съсобственик на имота, документ от 
ТЕЛК, позитивно становище за техническа 
възможност за присъединяване към 
разпределителната мрежа на „Ситигаз“ ЕАД

6. Посетете Дирекция „Екология и 
управление на отпадъци“, община Пловдив 
при покана и подпишете формуляра за 
кандидатстване с валидираните данни 
и определения нов уред за отопление и 
договор с общината. Носете необходимите 
документи с доказателствена стойност. 

Нови попълнени и подписани 
декларации за участие в 

проекта се подават 

от 15.04.2021 г. до 23.05.2021 г. 
всеки работен ден 

от 08:30 часа до 17:00 часа 
в деловодството на община Пловдив,  

площад „Стефан Стамболов“ №1, 
в районните администрации или чрез 

електронна поща на адрес:  
direkcia_ecologia@plovdiv.bg. 
Декларацията трябва да е 

 попълнена, подписана и сканирана  
във формат .pdf или .jpeg 

Гражданите могат да получат 
допълнителна информация:
 на местата за подаване на документи 
 на горещата телефонна линия 0700 50 032 

всеки работен ден, от 8:30 часа до 18:00 часа.

Списък с одобрените 
кандидати се оповестяват 

на интернет страницата на Община Пловдив 
в www.plovdiv.bg и в районните администрации 
след подаване на декларацията, провеждане 
на анкетирането и определянето на 
мощностите на нови уреди за отопление и 
валидиране на подадената информация.

  www.eufunds.bg  
Проект BG16M1OP002-5.003-0006: „Мерки за подобряване на 

качеството на атмосферен въздух в община Пловдив  
чрез намаляване на емисиите от ФПЧ10 от битовото отопление“.

Обща стойност на проекта: 13 862 232,11 лв
Кохезионния фонд: 11 782 897,30 лв.
Национално съфинансиране: 2 079 334,81 лв.
Място на изпълнениена проекта: Община Пловдив
Срок на изпълнение:  15.08.2019 г. – 31.12.2023 г.

Проект BG16М1ОР002-5.003-0006 
 „Мерки за подобряване качеството на 
атмосферния въздух в община Пловдив 

чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от 
битовото отопление“

Оперативна програма 
„Околна среда 2014 – 2020 г.“

Приоритетна ос 5 
„Подобряване качеството на атмосферния 

въздух“

Управляващ орган: 
Министерство на околната среда и водите

Бенефициент: Община Пловдив

Общата цел на проекта: 
Подобряване качеството на атмосферния 
въздух в община Пловдив чрез намаляване 

наднормените нива на фини прахови частици 
(ФПЧ10) и индиректно на азотни оксиди (NOx).


