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ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 
за доставка и монтаж на електростатични филтри за горивни инсталации с мощност 

до  

50 kW на домакинства, разположени на територията на Столична община 

 

Индивидуален регистрационен номер при 
входирането и завеждането в общината на всеки 
отделен Формуляр за кандидатстване   

      

Кандидат 

1 Трите имена   

2 ЕГН   

3 Номер на лична карта   

4 Адрес на имота (по документ за собственост)   

4.1 Район   

4.2 Населено място (гр./с.)   

4.3 Квартал/ж.к.   

4.4 Улица/булевард   

4.5 Номер   

4.6 Блок   

4.7 Вход   

4.8 Етаж   

4.9 Апартамент   
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4.10 Пощенски код   

5 Електронен адрес (email)   

6 Телефон   

7 
Кандидатствам за получаване на 
електростатичен филтър с мощност 50 kw - 
самостоятелно като собственик на имота 

  

Параметри на жилището, за което се кандидаства за доставка и монтаж на филтър на комина 

8 

Жилището, в което желая да бъде монтиран електростатичния филтър. 
Моля, отбележете вярното със знак "x" 

  

Апартамент   

Етаж от къща  

Къща-едноетажна   

Къща-многоетажна   
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Сградата, в която се намира имотът, е: 
Моля, отбележете вярното със знак "x" 

  

Топлофицирана   

Газифицирана    

Липсва централизиран източник    

10 Брой помещения, които се обитават от домакинството   

11 Площ на жилището (кв. метри)   

12 Жилището е собственост на физическо лице   

13 

Жилището се отоплява с:   

Печка на дърва и/или въглища - топловъздушна (бр.)   

Камина на дърва и/или въглища - топловъздушна (бр.)   

Камина на дърва и/или въглища с водна риза (бр.)   

Готварска печка на дърва и/или въглища (бр.)   

Котел на дърва и/или въглища (бр.)   

Зидана камина без горивна камера (с открит огън, открита камина)(бр.)   

14 
Какъв е диаметърът на димоотводната тръба на изхода на комина, към 
който ще се монтира електростатичен филтър (мм). 

  

15 
Какъв е броя на комините, използвани от домакинството с цел отопление 
на жилището, за които се кандидаства за доставка и монтаж на филтър? 

 



3 

16 
Какъв е броя на димоотводните тръби, разположени в коминното тяло? 
(При наличие на няколко комини се предостави информация за всеки от 
тях поотделно.) 

 

17 Височината на коминното тяло по-голяма ли е от 3 метра? 

 

18 Състояние на електрическата инсталация?- добро, лошо , задоволително 

 

19 Здрава ли е покривната конструкция? 

 

20 Стабилно и добре укрепено ли е коминното тяло? 

 

21 Състояние на димоотводната система? добро, лошо , задоволително 

 

(Приложени документи към Формуляра за кандидатстване 

 (Моля, посочете брой документи на всеки ред, който е приложим)  

1 Декларация за съгласие с условията за монтаж на електростатичен филтър   

2 Декларация за участие   

3 Документ за собственост на имота (копие)  

 
  

 

Собственоръчно трите имена и подпис: 
  
 

 

Дата: 
  

 


