
 1 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ЕЛХОВО 

 

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

от  

ПЕТЪР АНДРЕЕВ КИРОВ  – кмет на община Елхово 

 

 

Относно: Приемане на Правила за предоставяне средства на Сдруженията 

на собствениците за изготвяне на обследване за енергийна ефективност 

 

   

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Предлагам на Вашето внимание Правила за предоставяне средства на Сдруженията 

на собствениците за изготвяне на обследване за енергийна ефективност. 

Съгласно публикувани на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за 

устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“ чрез подбор на 

предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по подмярка 

„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ е дадена 

възможност многофамилните жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона  

за управление на етажната собственост, да кандидатстват за предоставянето на 

безвъзмездната финансова помощ, която е 100% от допустимите разходи за енергийно 

обновяване на жилищните сгради. 

Набирането на проектните предложения за изпълнение на инвестиции е 

предвидено да приключи на 31.05.2023 г., като кандидатстването се осъществява въз 

основа на предложения, които се подават през общината партньор. Крайните получатели 

на средствата са Сдружения на собствениците, а общинската администрация ще бъде 

водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и 

финансово управление, както и отчитането му пред Структура за наблюдение и 

докладване.  

При кандидатстване за всяка сграда/блок следва да е изготвено и налично: 

1. Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни 

характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ; 

2. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 

удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически 

паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба 

№ 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. 

Наличието на тези документи е предварително условие за кандидатстване на 

сдруженията на собствениците в процедурата. Те са допустим разход за финансиране по 

процедурата при одобрение на сградата. 

С цел финансово подпомагане на сдруженията на собствениците за изготвяне на 

гореописаните документи, от общинския бюджет са осигурени 100 000 лв.  

Предоставянето на средства на сдруженията, предлагам да се извършва при 

следните условия: 

1. Кандидатът за финансова помощ (сдружение на собствениците) се финансира 

със сума до …… % от сумата за енергийно техническо обследване и технически 

паспорт, но не повече от …. % от референтната стойност предложена като 
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допустима от финансиращата програма. При кандидатстване се представя оферта 

от фирма с предложена стойност и срок на изпълнение не по-късно от 

15.02.2023г.; 

2. Кандидатите представят извлечение от банковата сметка на сдружението от 

което да е видно, че имат събрана поне половината от сумата за енергийно 

техническо обследване и технически паспорт;  

3. Предвидената сума като финансова помощ ще бъде изплатена от общината на 

сдружението на собствениците, след представяне на изготвено енергийно 

техническо обследване на сградата, технически паспорт и други необходими 

документи за кандидатстване; 

4. С цел избягване на двойно финансиране, отпуснатата финансова помощ се 

възстановява на общината от сдружението на собствениците, ако същото бъде 

одобрено за саниране на сградата;  

5. Извън случаите по предходната точка, средствата отпуснати на сдружения, 

които не са одобрени за саниране в настоящата програма, не подлежат на 

възстановяване. 

 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет, гр.Елхово да вземе 

следните  

Р Е Ш Е Н И Я: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация приема Правила за предоставяне средства на Сдруженията на 

собствениците за изготвяне на обследване за енергийна ефективност, както следва: 

 

1. Кандидатът за финансова помощ (сдружение на собствениците) се финансира 

със сума до …… % от сумата за енергийно техническо обследване и технически 

паспорт, но не повече от …. % от референтната стойност предложена като 

допустима от финансиращата програма. При кандидатстване се представя оферта 

от фирма с предложена стойност и срок на изпълнение не по-късно от 

15.02.2023г.; 

2. Кандидатите представят извлечение от банковата сметка на сдружението от 

което да е видно, че имат събрана поне половината от сумата за енергийно 

техническо обследване и технически паспорт;  

3. Предвидената сума като финансова помощ ще бъде изплатена от общината на 

сдружението на собствениците, след представяне на изготвено енергийно 

техническо обследване на сградата, технически паспорт и други необходими 

документи за кандидатстване; 

4. С цел избягване на двойно финансиране, отпуснатата финансова помощ се 

възстановява на общината от сдружението на собствениците, ако същото бъде 

одобрено за саниране на сградата;  

5. Извън случаите по предходната точка, средствата отпуснати на сдружения, 

които не са одобрени за саниране в настоящата програма, не подлежат на 

възстановяване. 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ 

Кмет на община Елхово 


