
 

 
 

                       

 

 

ПОКАНА 

 

Столична община кани граждани и домакинства,  

които използват за отопление уреди с дърва и въглища,  

да кандидатстват за безвъзмездна доставка и монтаж на електростатични филтри за 

горивни инсталации до 50 kW 

 

 Допустими за участие са: 

 

1. Домакинства с ниски доходи, за които не се очаква те да могат да ги увеличат, значително 

поради своята възраст и поради тази причина няма да се включат в инициативата на Столична 

община за подмяна на отоплителни инсталации/устройства; 

2. „Единични“ или „група“ от домакинства, които няма да са сменили своите отоплителни 

инсталации/устройства и ще се окажат в непосредствена близост до компактна група от 

домакинства, които ще са сменили своите инсталации/устройства и това ще доведе до точкови 

източници на емисии, които ще влошат качеството на въздуха в рамките на един компактен 

район или части от район/квартал или каре от жилищни постройки; 

3. Домакинства от уязвими групи, които поради ограничения на финансиращите 

инструменти няма да могат да се включат в кампанията за подмяна на отоплителните 

инсталации/устройства, а създават предпоставки за замърсяване на въздуха с предпочитания си 

начин на отопление на твърдо гориво; 

4. Граждани, които не са участвали, подали формуляр за кандидастване или възнамеряват да 

участват в проект: № BG16M1ОP002-5.003.0001-C01 „Подобряване качеството на атмосферния 

въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с 

екологични алтернативи”, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020г.“; 

5. Граждани, които са собственици на имота, за който ще се заяви доставка и монтаж на 

елетростатичен/ни филтър/ри, и на чийто адрес няма регистрирано юридическо лице; 

 



 

6. Домакинства, чийто сгради се намират в регулационните граници на населените места на 

територията на Столична община и отговарят на следните изисквания: 

- Изграден здрав покрив; 

- Изправна електрическата инсталация; 

- Укрепено коминно тяло; 

- Минимална дължина на коминното тяло – 3 метра; 

- Изправна димоотводната система. 

 

 Документи, които се подават при кандидатстване 

1. Формуляр за кандидатстване; 

2. Декларация за съгласие с условията за монтаж на електростатичен филтър; 

3. Декларация за участие; 

4. Документ за собственост на имота (копие). 

 

Доставката и монтажът на електростатичен филтър се извършва след оглед на обекта и преценка 

на техническата възможност за монтаж. 


