
 
 

                        

 

 

УКАЗАНИЯ 

 

за попълване на формуляр за кандидатстване за доставка, монтаж, тест и сервизно обслужване на 

електростатични филтри за горивни инсталации с мощност до 50 kW на домакинства, 

разположени на територията на Столична община 

 

РАЗДЕЛ: КАНДИДАТ 

 В полетата от 1 до 7 следва да бъдат посочени данните на кандидата по лична карта. 

(попълват се въпроси от 1 до 7)  

 РАЗДЕЛ: ПАРАМЕТРИ НА ЖИЛИЩЕТО  

 Въпрос 8 В случай че някое от полетата не е релевантно, моля, оставете го празно (например поле 

„апартамент“, ако живеете в къща). 

 Въпрос 9 Необходимо е да посочите наличието или липсата на централизиран източник на 

топлоенергия в сградата в която се намира имота. 

 Въпрос 10, Посочват се помещенията, които се обитават и отопляват, включително сервизните. 

 Въпрос 11 Не са необходими документи или доказателства за площта, която е заявена. Достатъчно е 

да посочите площта по Ваша преценка. 

 Въпрос 12 За да заявите доставката и монтажа на електростатичния филтър е необходимо да сте 

собственик на имота. 

 Въпрос 13 Необходимо е да посочите видът и броя на отоплителните уреди в домакинството, които 

отопляват имота. 

 Въпрос 14 Не са необходими документи или доказателства за размера, който е посочен. Достатъчно 

е да запишете диаметъра по Ваша преценка. 

 Въпрос 15 Необходимо е да се посочи броя на комините, използвани за отопление от 

домакинството. 

 Въпрос 16 Необходимо е да се посочи броя на димоотводните тръби, разположени в коминното тяло 

- за всеки поотделно. 

 Въпрос 17 При коминно тяло по-малко от 3 м, електростатичен филтър не може да бъде монтиран 

поради техническа невъзможност за експлоатация. 

 Въпрос 18 Необходимо е електрическата инсталация да бъде в изправност и не компрометирана. 

 Въпрос 19 Необходимо е наличие на здраво изградена покривна конструкция. 

 Въпрос 20 Важен фактор за монтажа на електростатичния филтър е наличието на здраво и добре 

укрепено коминно тяло. 

 Въпрос 21 Необходимо е наличие на здраво изградена и не компрометирана димоотводна система. 

 


