
ПРОГРАМА "ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ - 2" 

АНКЕТНА   КАРТА 

ЗА  

Апартамент / Самостоятелен обект с жилищно предназначение в сградата 

(попълва се от собственика на имота) 

1. С какво се отоплява
жилището? 

1.1.Централно отопление 

- Централен източник /ТЕЦ/

-Котел на природен газ
- марка на котела

- мощност на котела в
kW

-Котел на нафта
- марка на котела

- мощност на котела в
kW

-  
-Котел на пелети 

- марка на котела

- мощност на котела в
kW

-Котел на дърва
- марка на котела

- мощност на котела в
kW

1.2. Локално /местно/ отопление 

1.2.1.Електрически уреди  
- Електрически радиатор

ДА       НЕ 

Брой        kW 

- Eлектрическа печка ,
вентилаторна

- Акумулираща печка

- Климатик

- Подово електрическо
отопление

- Електрически котел

марка на котела

мощност на котела в
kW

Брой     kW 

Брой     kW 

Брой     kW 

  kW 

Апартамент № 

Колко лица живеят в жилището? 

Площ на жилището , м2 (съгласно 
нотариален акт) 

Площ на балкони и тераси, 
м2(съгласно нотариален акт) 
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- Друго 
 

 
(моля, опишете) 
 
1.2.2.Нафтова печка 
 
 
1.2.3.Газова печка  

 
 

 
1.2.3. Газова камина 
 
 
1.2.4.Котел на газ 
 

марка на котела 
 
мощност на котела в 
kW 

 
1.2.5. Печка с въглища 
 
 
1.2.6. Котел на въглища 

марка на котела 
 
мощност на котела в 
kW 

 
 
1.2.7.Печка на дърва 
 
 
 
1.2.8.Камина с водна риза 
 
 
 
1.3. Термопомпа 
 

- вид на термопомпата 
 

- марка на 
термопомпата 

 
- мощност отопление в 

kW 
 
- мощност охлаждане в 

kW 
 

 
1.4. Жилището е неотопляемо 

 

Брой     kW 
 
 
 
Брой 
 
 
 
Брой 
 
 
 
Брой 
 
                 
 
 
 
 
           
 
 
Брой 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
Брой 
 
 
 
               kW 
 
 
   
 
 
               

 
2.Топлоизолирано ли е 
жилището ? 
 
Външни стени 

ДА        НЕ 
 

  

Вид на топлоизолацията 
 
 
фибран,  стиропор,        минерална  

 
 
 
вата 

Дебелина на топлоизолацията в 
см 

 

Покрив 
Вид на топлоизолацията 
 
 
 
фибран,  стиропор,        минерална 
Дебелина на топлоизолацията в 
см 

 
 
 
 
 
вата 

Под 
Вид на топлоизолацията 
 
 
 
фибран,  стиропор,        минерална 
 
Дебелина на топлоизолацията в 
см 

 
 
 
 
 
вата 

Вид на дограмата  
 

-дървена двукатна 
 

 

-дървена слепена 
 

 

 
-дървена със стъклопакет 

 

 
 
-РVС с обикновено стъкло 
 

 

 
-РVС с нискоемисийно стъкло (к-
стъкло) 
 

 

-Алуминиева дограма с 
обикновено стъкло 
 

 

-Алуминиева дограма с 
нискоемисийно стъкло  
(к-стъкло) 

 

3.С какво се загрява топлата 
вода за битови нужди в 
жилището? 
 
3.1.Централно (от абонатна 
станция, от котел) 
 

ДА            НЕ

 
3.2.Електрически бойлер 
 
обем и мощност в  kW 
 

литри    kW  

 
3.3.Проточен бойлер 
 
 
 

Брой      kW



3.4.Друго  

  (моля, пояснете) 
4. С какви електрически уреди разполага
домакинството? 
Телевизор – брой 

Компютър – брой 

Принтер – брой 

Готварска печка – брой 

Хладилник – брой 

Автоматична пералня  

Съдомиялна 

Аудио/видео уредба 

Други  

    (моля, опишете) 

5. Какви са   осветителните тела в жилището?
Лампа с нажежаема жичка   
/крушка/ 
(моля, напишете мощността и 
броя) 

W          Брой 

Луминeсцентна лампа 
(моля, напишете мощността и 
броя) 

W          Брой 

Eнергоспестяващи лампи 
(моля, напишете мощността и 
броя) 

W           Брой 

6. Правени ли са промени в жилището след
построяването му?
Избиване на отвори в 
стоманобетонни стени (шайби); 
ако са избивани - с какви размери 

да       не 

Избиване на отвори в тухлени 
стени; ако са избивани - с какви 
размери 

да       не 

Правени ли са основни ремонти?  
(моля, опишете) 

да       не 

Правени ли са текущи ремонти?  
(моля, опишете) 

да       не 

7. Подменяна ли е водопроводна инсталация  в
жилището 

да       не 

8. Подменяна ли е канализационна инсталация   в
жилището 

да       не 

9. Правено ли е допълнително остъкляване на
балконите и ако не, желаете ли да се предвиди 
частично остъкляване. 
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................. 

10. Извършвана ли е намеса по съществуващи
фасадни отвори / врати , прозорци / и ако да 
моля посочете дали желаете да бъдат запазени в 
сегашното си състояние или възстановени по 
оригинален проект. 

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

...................................................... 



11. Моля впишете вашият  ИТН или партиден № към
EVN или друг оператор, с цел осъществяване на
онлайн справка за разхода на ел.енергия на
домакинствата.

………………………………………………………….. 

Клиентски номер …………………………………… 

Оторизационен код ………………………………… 

Вашият ОТОРИЗАЦИОНЕН КОД от 6 символа, 
можете да откриете в долната част на фактурата си. 

  Благодаря за отделеното време ! 

  Собственик/ци на апартамента:

    1. .....................................................
  /две имена и подпис/ 

    
    2. .....................................................

  /две имена и подпис/ 

    3. .....................................................
  /две имена и подпис/ 

    
    4. .....................................................

  /две имена и подпис/ 




