
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМЕНИ БЕЗПЛАТНО СВОЯТА 

СТАРА ПЕЧКА!  

  

Една кампания на Столична община 

за безплатна подмяна на стари 

отоплителни уреди на твърдо 

гориво. 

 

  

Столична община стартира кампания за 
безплатна подмяна на стари отоплителни 
уреди на твърдо гориво от домакинствата 
с нови.  

 

Включете се в подмяната, като подадете образец 

за намерение до Районната 

администрация/кметството / до кметския 

наместник по местоположение на имота. 

  

Всички желаещи домакинства, които използват 

стари отоплителни уреди на твърдо гориво (дърва 

и въглища) могат да се включат. 

  

ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ!  

ВКЛЮЧИ СЕ И ТИ!  

 

 

 

 

 

 

Всеки може да направи това, за да                    
дишаме по-чист въздух  

 

Използвайте начин за отопление, който не 

предизвиква отделяне на димни газове във 

въздуха или те са минимални – газификация 

на жилищата и/или електрическа енергия. 

Сменете старите печки на дърва/въглища с 

нови. 

Защо да подмените старата си печка с нов по-

екологичен отоплителен уред? 

 Защото е по-чист въздуха — и вътре и 

навън! 

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 риска от 

различни заболявания.  

 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. Чрез 

подмяната на старата печка с по-екологично 

отопление можете да спестите пари, гориво и 

време! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кой замърсява въздуха в градовете  

 

 

Градовете се разрастват навсякъде по света, а 

заедно с това нараства и замърсяването на 

въздуха. 

Голяма част от населението на страната живее в 

градовете.  

  

Въздухът в градовете се замърсява от: 

  Използването на стари печки за отопление на 

твърдо гориво (дърва и въглища) - една печка 

или камина, когато изгаря 2 тона дърва, би 

отделила вредни газове, равняващи се на тези от 

1 000 автомобила; 

 

  Моторните превозни средства – автомобили, 

самолети; 

  Заводи, фабрики и други предприятия; 

  Строителството и др. 

 

Чистият въздух зависи от всеки един от 
нас!  

 

  

Какво наричаме замърсяване на въздуха  

 

Не всички вещества във въздуха се считат за 

замърсители. Замърсяването на въздуха се 

определя като наличие на някои замърсяващи 

вещества в атмосферата на равнища, които 

оказват вредно въздействие върху здравето на 

човека, околната среда и културното  наследство 

(сгради, паметници и материали). 

Всички ние дишаме. Когато въздухът е замърсен 

той вреди на нашето здраве и на природата около 

нас.  

Особено чувствителни са: бременните жени, 

децата, възрастните и вече страдащите от 

заболявания на дихателната система и други 

заболявания, както и гражданите с ниски 

доходи. 

  

Всеки може да направи това, за да 
дишаме  по-чист въздух  

 

Когато се отоплявате на твърдо гориво (дърва 

или въглища) използвайте сухи дърва и 

висококалорични въглища за отопление! 

Това намалява замърсяването на въздуха. По 

този начин ще спестите и пари на вашето 

семейство.  

Не изхвърляйте в контейнерите гореща пепел 

и сгурия! 

Това често предизвиква запалване или 

продължително димене на отпадъците и 

замърсяване на въздуха. 

Преди началото на зимата - 

почистете комините от сажди! 

Не горете гуми, кабели и черчевета! 

Пушекът, който се отделя при тяхното изгаряне е 

отровен и опасен  за вас, вашите деца, съседи. 

Той замърсява въздуха около нас. 

Не горете старите дрехи! 

Пушекът, който се отделя при изгарянето на 

старите дрехи също е отровен за вас и вашите 

деца. 

  


