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Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Горна Оряховица чрез подмяна на 

отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“  № BG16M1OP 002-5.003-

0008-C01, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.. 

 

 

  

 

Проект  BG16M1OP002-5.003-0008-С01  

„Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Горна Оряховица чрез 

подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на 

отопление“, финансиран по процедура BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване 

качеството на атмосферния въздух“, приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на 

атмосферния въздух“, в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 

г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд 

на Европейския съюз. 
 

Обща стойност: 8 387 770,94 лв., от които:  

7 129 605,30 лв. от Кохезионния фонд; 

1 258 165,64 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. 

Начална дата: 13.12.2021 г. 

Крайна дата: 13.05.2024 г. 

Цел на проекта: Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Горна Оряховица чрез 

намаляване на наднормените нива на фини прахови частици /ФПЧ10/ от битовото отопление. 

Основни дейности: 

1. Подготовка на проектно предложение. 

2. Организация и управление и мерки за информация и комуникация на проекта. 

3. Проучване на нагласите на населението, използващи дърва и въглища за отопление, във 

връзка с планирани мерки за подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни 

домакински горивни устройства на твърд гориво. 

4. Организиране и провеждане на разяснително-обучителна кампания за населението. 

5. Изготвяне на визия за подхода за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво. 

6. Разработване на механизъм за приоритетност на инвестициите в санирани сгради. 

7. Разработване на механизъм, отчитащ приходите от предаването на заменените отоплителни 

устройства. 

8. Обследване на място, чрез посещения в домакинствата и изготвяне на анализи. 

9. Изготвяне на средни/пределни цени за единица продукт за различните алтернативни форми 

на отопление. 

10. Изготвяне на документация за обществени поръчки. 

11. Изготвяне на проектно предложение за втори етап на проекта. 

12. Изпълнение на инвестиционни мерки – подмяна на отоплителни устройства на твърдо 

гориво. 
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