
Какво трябва да знаем за дърве-
сината за битово отопление?

Във връзка с предстоящия отопли-
телен сезон 2021г./2022г. и предвид 
ангажиментите на кмета на общината за 
осигуряване чистотата на атмосферния 
въздух, Община Варна информира 

всички граждани, използващи дървесина 
за битово отопление, за изискванията, на 

които трябва да отговаря дървесината. 

Съгласно разпоредбите на Наредбата за изискванията и 
контрола върху дървесината, която се използва за битово 
отопление е необходимо:

1. Да е суха с абсолютна влаж-ност 
не повече от 30 %;

2. Да не е обработвана повърх-
ностно с бои, лакове, смоли и 
лепила;

3. Да не е импрегнирана или да е 
претърпяла друга химична обра-
ботка;

4. Да не е свързана/примесена с дру-
ги вещества и материали, включително 
текстил, пластмаси, гуми или други петролни продукти.

Дървесината за битово отопление трябва да се съхранява 
покрита, върху подложки на сухи и отцедливи места, осигуря-
ващи продухваемост. 

Почистването на комините всяка година, също спомага за 
намаляване на концентрациите на замърсители в атмосферния 
въздух на населеното място

Спазването на нормативните изисквания за съхра-
нение и използване на дървесината за битово отопление 
е отговорност, и задължение на лицата, които я използват 
и разпространяват в търговската мрежа. 

      
В домашните уреди за отопление е забранено изгарянето 

на излезли от употреба гуми, отработени масла, текстилни 
отпадъци, дървени дограми и други лесно запалими 
материали, тъй като в процеса на изгаряне се отделят вредни 
емисии в атмосферата.

Общинската администрация съвместно с гражданите има 
за цел и се стреми да осигури добро качество на атмосфер-
ния въздух и чиста среда за живот на населението на 
общината. 

Община Варна информира, че в изпълнение на компе-
тенциите си, съобразно нормативните изисквания, ще 
осъществява стриктен контрол за спазване на условията и 
реда при използване на дървесината за битово отопление.

Актуална информация за състоянието на атмос-
ферния въздух, в гр. Варна може да намерите в офици-
алната страница на Община Варна, в раздел Околна среда. 
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