
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД  ЕЛХОВО 

 

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

 

от  Петър Андреев Киров - Кмет на община Елхово 

 

ОТНОСНО: Участие на Община Елхово в качеството си на собственик на общински имоти 

при кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на 

жилищния сграден фонд - етап I“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и 

устойчивост 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

       Обявената на 20.12.2022 г. процедура за кандидатстване „Подкрепа за устойчиво 

енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ е насочена към енергийно 

обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки 

за енергийна ефективност да се подобрят условията на живот на домакинствата, да се 

повиши качеството на живот на цялото население и бъдещите поколения във връзка с 

намалелите емисии на парникови газове и т.н. 

       Крайни получатели по процедурата са Сдружения на собствениците, регистрирани по 

Закона за управление на етажната собственост, в допустимите за финансиране сгради, в 

които самостоятелните обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един 

собственик.  

       На етап кандидатстване за съответната сграда, следва да бъде изготвено и 

представено: 

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. 

Подадените проектни предложения се оценяват съгласно критерии за оценка на 

качеството, като един от тези критерии засяга нивото на ангажираност на членовете на 

етажната собственост в Сдружението на собствениците към изпълнението на проекта. 

            Предвид на това, че Община Елхово е собственик на самостоятелни обекти в 

жилищни сгради, отговарящи на критериите за допустимост по процедурата и на основание 

чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местна администрация е 

необходимо съгласието на Общински съвет – Елхово относно: 

              -  участие на община Елхово, в качеството й на собственик на самостоятелни обекти, 

по 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 (в т.ч. и участие в създаването 

на Сдружения на собствениците при условията и по реда на чл.25, ал.1 от Закона за 

управление на етажната собственост – при необходимост); 

             - участие на община Елхово с финансови средства за разходи, причисляващи се на 

обектите общинска собственост в жилищни сгради, свързани с изготвяне на задължителни 



документи при кандидатстване по 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. 

 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – 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 местна 

администрация : 

 

1. Дава съгласие Община Елхово, представлявана от кмета Петър Андреев Киров, да 

участва, в качеството й на собственик на самостоятелни обекти, по 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 ( в т.ч. и  да 

участва в създаването на Сдружения на собствениците при условията и по реда на 

чл.25, ал.1 от Закона за управление на етажната собственост – при необходимост). 

2. Дава съгласие Община Елхово да участва с финансови средства за разходи, 

причисляващи се на обектите общинска собственост в жилищни сгради, свързани 

с изготвяне на задължителни документи при кандидатстване по 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. 

3. Упълномощава кмета на Община Елхово да извърши всички последващи 

действия.   

 

 

 

 

 

ПЕТЪР КИРОВ 

 

Кмет на община Елхово 

 


