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Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана чрез 

подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на 

отопление“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  

фондове. 

 

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА 

ТВЪРДО ГОРИВО ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА 

АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА МОНТАНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА 

ОТОПЛИТЕЛНИ  УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С АЛТЕРНАТИВНИ 

ФОРМИ НА ОТОПЛЕНИЕ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 Г.“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

ЧРЕЗ КОХЕЗИОННИЯ ФОНД И ОТ НАЦИОНАЛНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ 

 

Община Монтана обявява покана за прием на формуляри за кандидатстване за подмяна 

на отоплителни устройства на твърдо гориво по проект „Подобряване качеството на 

атмосферния въздух в община Монтана чрез подмяна на отоплителни  устройства на 

твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“, финансиран по Оперативна 

програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ 

Формуляри за кандидатстване от физически и юридически лица се подават всеки 

работен ден в сградата на община Монтана, на адрес гр. Монтана, 3400, ул. „Извора” № 

1. 

Поканата за кандидатстване ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс 

по проекта, като при наличие на повече кандидати ще бъдат приложени обявените 

критерии за приоритизиране и класиране на кандидатите. 

Документи за кандидатстване, условия за участие, допустими алтернативи за 

отопление: 

Пакет документи за индивидуално кандидатстване на физически лица: 

    Покана; 

    Формуляр за кандидатстване (Образец № 1); 

    Декларация за съгласие с условията на участие по проектa (Образец № 2); 

    Декларация за съгласие от съсобственик на имота (Образец № 3); 

    Проекти на договори 

Пакет документи за колективно кандидатстване на физически лица: 

    Покана; 

    Формуляр за кандидатстване за колективно решение за отопление (Образец № 1А); 

    Формуляр за кандидатстване (Образец № 1); 

    Декларация за съгласие с условията на участие по проектa (Образец № 2); 

    Декларация за съгласие от съсобственик на имота (Образец № 3); 

    Пълномощно при кандидатстване за колективно решение за локално отопление 

(Образец № 4); 

    Проекти на договори 
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Пакет документи за кандидатстване на юридически лица: 

    Покана; 

    Формуляр за кандидатстване за юридически лица (Образец № 1Б); 

    Декларация за съгласие с условията на участие по проектa (Образец № 2); 

    Декларация за съгласие от съсобственик на имота (Образец № 3); 

    Указания за попълване на декларация за минимални и държавни помощи (Образец № 

4); 

    Декларация за минимални и държавни помощи (Образец № 4) 

    Проекти на договори 

 


