
 

 

СТЪПКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА 

„ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ 

СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ 

 

 

1. Създаване на Сдружение на собствениците, съгл. Закон за управление на етажната 

собственост. 

 
2.  Сдружение на собствениците избира фирма, която да изготви следните документи: 

 
 Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни 

характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ и 
доклад от обследването 

 Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, архитектурно 
заснемане,Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в 
глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите и 
Количествена сметка. Съгласно представеното техническо обследване на 
сградата, извършено в съответствие с глава трета от Наредба 5 от 28 декември 
2006 г. за техническите паспорти на строежите, е установено, че сградата 
отговаря на съществените изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1 
от ЗУТ и е получила положителна оценка за сеизмична осигуреност, 
независимо дали са осигурени или неосигурени на сеизмични въздействия, в 
съответствие с Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на 
сгради и съоръжения в земетръсни райони. 

 

ВАЖНО: Разходите по издаване на тези документи се поемат от Сдружението на 
собствениците!!! 
 
В случай, че проектното предложение бъде одобрено за финансиране, тези разходи ще 
бъдат върнати. ВАЖНО!!! При изготвянето на бюджета на проекта, предвидените преки 
разходи НЕ МОГАТ да  надвишават следните максимални стойности: 

Разход за изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, 
свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1- 5 и ал. 2 от ЗУТ и за съставяне на 
технически паспорт и за изготвяне на обследване за енергийна ефективност 
включително: 6,28 лв/кв.м. с ДДС!!!!! 

 

3. Сключва се Партньорско споразумение с общината. 

 
4. Следните документи се предават в общината, която има грижата да подаде от ваше 
име проектното предложение и да администрира по-нататъшните стъпки. 

 Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни 
характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ и 
доклад от обследването 

 Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 
удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, архитектурно 
заснемане, Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в 
глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите и 
Количествена сметка. Съгласно представеното техническо обследване на 



 

 

сградата, извършено в съответствие с глава трета от Наредба 5 от 28 декември 
2006 г. за техническите паспорти на строежите, е установено, че сградата 
отговаря на съществените изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1 
от ЗУТ и е получила положителна оценка за сеизмична осигуреност, 
независимо дали са осигурени или неосигурени на сеизмични въздействия, в 
съответствие с Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на 
сгради и съоръжения в земетръсни райони. 

 Документ за регистрация сдружение при условията и по реда на Закона за 
управление на етажната собственост и доказателство за вписване в публичния 
регистър на съответната община/район и в регистър БУЛСТАТ 

 Документи удостоверяващи взетото от общото събрание на етажната 
собственост решение за кандидатстване по настоящата процедура за изпълнение 
на ЕТАП 1 от подмярка 1 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на 
жилищния сграден фонд“ от инвестиция „Енергийна ефективност в сграден 
фонд“на Националния план за възстановяване и устойчивост. 

 


