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Тип на участника Юридическо лице 

 

ФОРМУЛЯР (ЗАЯВЛЕНИЕ) ЗА УЧАСТИЕ 

В проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в 

община Горна Оряховица чрез подмяна на отоплителни 

устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на 

отопление“ със съкратено име във Формуляра – ПРОЕКТ 

ПРОЕКТ | ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ 
ПРОЕКТЪТ е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Кохезионен фонд. 
 
Вид отоплително тяло, което може да замени стационарните печки/камини/котли на твърдо 
гориво (дърва и въглища): 

- Отоплителни устройства използващи електричество за отопление – климатици 
- Отоплителни устройства използващи за отопление природен газ – котли и газови 

конвектори 
- Отоплителни устройства използващи за отопление пелети – топловъздушни камини на 

пелети със закрита горивна камера, камини на пелети с водна риза, пелетни котли; 
- Отоплителни устройства, използващи топлинна енергия от околната среда-  термопомпи 

въздух- въздух 
 
Община Горна Оряховица също така ще предостави безвъзмездно на одобрените лица: 
- Доставка и монтаж на избраното отоплително тяло,  
- Демонтаж на заменения отоплителен уред на дърва и въглища,  
- Изнасяне от жилището и предаването на стария отоплителен уред за рециклиране;  
- Гаранция и гаранционно обслужване на новото отоплително устройство при условие на 
спазване на изискванията за правилна експлоатация и поддръжка от страна на крайния получател 
 
Кой може да се възползва от замяната на стационарна си печка/камина/котел, използващи 
твърдо гориво /дърва и въглища/? 

- Собственици или съсобственици на имот с жилищно предназначение в едноетажни или 
многоетажни жилищни сгради, в които имоти за отопление се използват уреди (печки, 
котли, камини) с дърва и въглища.  

 
Имотите е необходимо да бъдат на територията на гр. Горна Оряховица. 
 
Юридическите лица да нямат задължения към Община Горна Оряховица  
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

НАИМЕНОВАНИЕ на Участника (Пълно наименование, съответстващо на Търговския регистър) 

  

ЕИК/ БУЛСТАТ   

ТРИ ИМЕНА на представляващ Участника (Управител/ Пълномощник на Управителя) 

    

Електронен адрес (e-mail):   

Телефон за контакт:   

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО 
Информиран съм и доброволно предоставям декларираните в настоящия формуляр лични 
данни, съгласно Закона за защита на личните данни. Давам съгласието си, Община Горна 
Оряховица  да ги обработва, съхранява и използва за реализиране дейностите по ПРОЕКТА, 
както и да ги предоставя на външни изпълнители при спазване на разпоредбите на Закона за 
защита на личните данни; 
 
Собственик/съсобственик съм на описания недвижим имот в жилищната сграда. 
 
Отоплявам се на твърдо гориво – дърва и/или въглища. 
 
Желая да бъда участник в ПРОЕКТА и да ми бъде подменено отоплителното устройство 
безвъзмездно, с алтернативно такова, което е допустимо по ПРОЕКТА. 
 
При подмяната на демонтираното старо отоплително устройство, се съгласявам да го предам 
безвъзмездно на Община Горна Оряховица, преди монтирането на ново по ПРОЕКТА при 
условия и ред определени по ПРОЕКТА. 
 
Съгласявам се да използвам новото отоплително устройство в посочения имот най-малко до 
изтичане на период от 2 години от датата на доставката и монтажа му;  
 
Съгласявам се да бъдат извършвани проверки от определени от общината лица за срок от 2 
години от датата на доставката и монтажа на новото отоплително устройство;  
 
Съгласявам се със задължението да използва конкретен тип гориво, указано от производителя 
за съответното отоплително устройство;  
 
В случай на покупко-продажба или прехвърляне на собствеността върху имота върху друго 
лице в рамките на двегодишен период от получаване на новото отоплително оборудване, ще 
предвидя условия, при които ще се гарантира използване на доставените отоплителни 
устройства от новия собственик в този период. 
 
В имота не са извършвани инвестиции, които да съвпадат с допустимите за финансиране 
мерки по ПРОЕКТА и които да са финансирани от друг Европейски или национален източник 
на финансиране. 
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИМОТА 

АДРЕС НА ИМОТА 

Град Горна Оряховица 

Квартал/ ж.к.: 

Улица: 

№ 

Блок: 

Вход:  

Етаж______от общо______етажа 

ИДЕНТИФИКАТОР на обекта по Кадастралната карта на Община Горна Оряховица (ако имате 
информация) 

  

ТИП на имота Да/ Не 
Самостоятелна/ тип еднофамилна сграда 

  
Обект/ Жилище в сграда до 2 етажа и 6 самостоятелни жилищни обекта 

  
Обект/ Жилище в сграда с 3 и над 3 етажа и над 6 самостоятелни жилищни 
обекта   
ДРУГО (моля уточнете)   

ОБЩА площ на жилището, съгласно документ за собственост:     ……………………………… /кв.м./ 

 
ОТОПЛЯЕМА площ :                                                                                            ……………………………… /кв.м./ 

 

ВИСОЧИНА на етажа (от пода до най-ниската точка на тавана)     ………………………………  /м./ 

 
БРОЙ И ВИД на помещенията 

Общ брой помещения   

Общ брой отопляеми помещения   

ТИП помещение Брой 
Отопляемо към 

момента (Да/ 
Не) 

Офис/ стая     
Кухня     
Коридор     
Санитарен възел (баня/тоалетна)     
Склад     
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ИНФОРМАЦИЯ | СЛУЖИТЕЛИ 

БРОЙ СЛУЖИТЕЛИ на Кандидата 

Характеристика Брой 
Брой служители в трудово правоотношение с Кандидата   
Брой служители в ежедневен  присъствен работен режим    
Брой служители с непостоянно присъствие на работното място  

  

ДРУГО (моля уточнете)     

ДРУГО (моля уточнете)     

ВЪЗРАСТОВИ И СОЦИАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ на Служителите 

Характеристика Брой 
Брой служители между 18 и 69 години    
ХОРА с увреждания  ( ТЕЛК/НЕЛК)   

ДРУГО (моля уточнете)     
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИМОТА  

Вид на дограмата  Да/ Не 

Дървена (стара)   

PVC/ Алуминиева   

Дървена дограма (нова със стъклопакет)    

ДРУГО (моля уточнете)   

ДРУГО (моля уточнете)   

ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА  Да/ Не Брой 

Печка на дърва и въглища само за 
отопление     

Комбинирана печка (за готвене и 
отопление)      

Камина      

Камина (печка) с водна или въздушна 
риза     
Котелна инсталация на твърдо гориво    

Друг вид отоплителен уред  Уточнете:   

Друг вид отоплителен уред  Уточнете:   

РАЗХОД ЗА ТВЪРДО ГОРИВО /приблизителен/ 

Отоплителен сезон Разход в лв. 

Сезон 2017-2018г. …………………………….. лв. 

Сезон 2018-2019г. …………………………….. лв 

Сезон 2019-2020г. …………………………….. лв 

СРЕДНО КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБЯВАНО ГОРИВО НА СЕЗОН 

ДЪРВА                       ……………………. /кубични метра/ 

ВЪГЛИЩА                  ……………………. /тона/ 
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ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ за енергийна ефективност 
Тип Мярка Изпълнение: Да/ Не/ Частично Уточнете 

*само ако сте 
отговорили 
„Частично“ в 
предх. графа 

Подмяна на дограма      

Топлоизолация на обект/ жилище      

Топлоизолация на сградата, в която се 
помещава обекта     

Хидроизолация на покрива      

ДРУГО (моля уточнете)     

ДРУГО (моля уточнете)     

ФОРМИРАНЕ И ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС 

Защо бихте заменили безвъзмездно стария си отоплителен уред на дърва/въглища с нов уред 
с екологичен дизайн? 

За да намаля разходите си за отопление 
(Да/ Не)   
За да се подобри комфорта на обитаване в 
обекта (Да/ Не)   
За да опазвам въздуха и природата на 
Община Горна Оряховица (Да/ Не)   

ДРУГО (моля уточнете)   

ДРУГО (моля уточнете)   

Предпочитаното от мен алтернативно отоплително устройство, с което предпочитам да 
заменя старото 

определете степента на желание  

от следните опции алтернативни отоплителни устройства:  
КЛИМАТИК, ГАЗ, ПЕЛЕТИ | ТЕРМОПОМПА 

1. Предпочитано алтернативно 
отоплително устройство  

  

2. Резервен вариант 1  
  

3. Резервен вариант 2  
  

4. Резервен вариант 3  
 

 

ДАТА:………………………. 

ДЕКЛАРАТОР:……………………………………………………………………….ПОДПИС………………………………. 

(име, бащино име, фамилия) 


