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Вх. № ....................................  

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  ЗА  У Ч А С Т И Е  
С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОМПОНЕНТ 1  

„ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА” НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА  

ЗА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА И ЛИЧНА МОБИЛНОСТ 

 

I. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ЖИЛИЩНАТА СГРАДА 
 

1. Проектно предложение:  

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА В ЖИЛИЩНА СГРАДА  
 

2. Местонахождение на жилищната сграда:  

............................................................................................. (посочва се пълният административен и 

градоустройстройствен адрес – пощ. код, град/село, ж.к., ул., №  /УПИ, кв., м., по плана на .../) 
 

ОБЩИНА …………….……..              ОБЛАСТ …………….…….. 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА 
 

1. Кандидат: ……….……..…………. (наименование на юридическото лице – сдружението) 
 

1а. Представляващ юридическото лице (сдружението): ……….……..……… (трите имена) 
 

2. Постоянен адрес на кандидата: ……….………..…….. (пощ. код, град/село, ж.к., ул./бул., №) 
 

3. Регистрация на юридическото лице (сдружението) по чл. 46а, ал. 1 от Закона за 

управление на етажната собственост:  
Рег. № ………… / ………… г. 

 

4. БУЛСТАТ на юридическото лице (сдружението): ………………  
 

5. Телефон и електронен адрес (e-mail) на представляващия юридическото лице 

(сдружението): ………………; ……………… 
 

6. Телефон и електронен адрес (e-mail) на лицето, до което е писмото за подкрепа, издадено 

от дирекция „Социално подпомагане”: ………………; ……………… 

 

III. ФИНАНСОВА РАМКА НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Бюджет на проектното предложение с ДДС: ..................... лева 

(бюджетът на проектното предложение трябва да е между 10 000 лева и 100 000 лева с ДДС, 

като същият се определя въз основа на количествено-стойностна сметка за предвидените по 

одобрения инвестиционен проект дейности, в която единичните цени на отделните видове 

СМР следва да бъдат съобразени с актуалните разходни норми на Издателство СЕК, с 

нанесен съответен код)  

 

IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

1. Жилищната сграда, за която проектното предложение предвижда осигуряване на 

достъпна среда, е в режим на етажна собственост:   

(вярното се отбелязва в съответното квадратче със знак „Х”) 

ДА                               НЕ 
  

2. Жилищната сграда по т. 1 е въведена в експлоатация през:  ……… година 
 

3. Етажност на жилищната сграда по т. 1: ……… етажа 
 

4. Разгъната застроена площ на жилищната сграда по т. 1: ……… кв.м 
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5. В жилищната сграда по т. 1:  

(вярното се отбелязва в съответното квадратче със знак „Х”) 

няма достъпна среда             частично има достъпна среда             има достъпна среда      
 

6. Брой лица с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички, които са с 

постоянен адрес в жилищната сграда по т. 1:  

……… 
 

7. Брой лица с трайни увреждания и затруднения в придвижването, които са с постоянен 

или настоящ адрес в жилищната сграда по т. 1:  

……… 
 

8. Проектното предложение е за изграждане/поставяне в жилищната сграда по т. 1 на 

следното съоръжение:  

(вярното се отбелязва в съответното квадратче със знак „Х”) 

рампа                                           подемна платформа                                           асансьор 
 

9. Със съоръжението/та по т. 8 се предвижда преодоляване в жилищната сграда на: 

1 ниво                        2 нива                        3 нива                        повече от 3 нива                                         
 

10. Налице е одобрен инвестиционен проект за съоръжението/та по т. 8: 

(вярното се отбелязва в съответното квадратче със знак „Х”) 

ДА                               НЕ 
 

11. В одобрения инвестиционен проект е обозначен предвиденият достъпен маршрут 

(съответстващ на изискванията на Наредба №4/2009 г.) – от ниво прилежащ терен на 

жилищната сграда до ниво достъп до жилището/та: 

(вярното се отбелязва в съответното квадратче със знак „Х”) 

ДА                               НЕ 
 

12. Налице е издадено разрешение за строеж/поставяне за съоръжението/та по т. 8: 

(вярното се отбелязва в съответното квадратче със знак „Х”) 

ДА                               НЕ 

 

 

 

 

 

Място за апликация на цветна снимка на жилищната сграда, 

доказваща необходимостта от 

изграждане/поставяне на съоръжение/я за достъпност 

 

 

 

 

V. СЪГЛАСИЕ И ДЕКЛАРАЦИИ НА КАНДИДАТА 
 

 Приемайки условията за кандидатстване, кандидатът дава съгласието си 

Министерство на труда и социалната политика (МТСП) да използва за реализиране на 

целите на проектното предложение посочените в това заявление данни, както и данните, 

съдържащи се в документите, приложени към него. 

Кандидатът декларира, че при одобряване на проектното предложение: 

(при отговор ДА – в съответното квадратче се отбелязва знакът „Х”,  

а при отговор НЕ – квадратчето остава непопълнено)    
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 разходите за строителен надзор (в изискуемите по Закона за устройство на територията 

случаи) ще бъдат за сметка на кандидата; 

 ще оказва пълно съдействие при извършването на контрол от страна на МТСП върху 

същинското изпълнение на проектното предложение и документалното отчитане на 

изразходваните средства; 

 изпълнението на проектното предложение ще приключи и ще бъде отчетено в рамките на 

настоящата година; 

 ще има постоянен ангажимент за поддръжката на съоръжението за достъпна среда, което ще 

се изгради/постави с изпълнението на проектното предложение. 

 

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО 
 

1. Представени на хартия: 

(всеки приложен документ се отбелязва в съответното квадратче със знак „Х”) 

 Писмо за подкрепа от съответната дирекция „Социално подпомагане” (по образеца на 

Приложение – Писмо за подкрепа) за допустимост на кандидатстването по Компонент 1;  

 Копие от удостоверение за регистрация на сдружението по чл. 46а, ал. 1 от Закона за 

управление на етажната собственост; 

 Копие от решение на общото събрание на собствениците за участие по Компонент 1 на 

Програмата;  

 Нотариално заверен образец от подписа на лицето, представляващо сдружението; 

 Декларация за 2020 г. (по образеца на Приложение – Декларация ЮЛ) за липса на: двойно 

финансиране; публични задължения и задължения към МТСП; предвидени в проектното 

предложение дейности, свързани със стопанска дейност на кандидата и/или придобиване на 

активи за бъдещо използване в стопанска дейност, или дейности, реализирани преди 

одобряване на проектното предложение от МТСП; 

 Заверени от заявителя копия от документи за собственост на жилищата, в които постоянно 

живеят физически лица с увреждания; 

 Попълнен и подписан образец на Приложение – КСС – количествено-стойностна сметка, 

изготвена въз основа на одобрения инвестиционен проект; 

 Оферта/и от пазарно проучване на кандидата за доказване на заложената в КСС стойност на 

съоръжението/а (важи в случай, че проектното предложение предвижда платформа и/или 

асансьор); 

 Копие от издадено разрешение за строеж или разрешение за поставяне;  

 Одобрен инвестиционен проект към разрешението за строеж/поставяне с приложени към 

него (при необходимост) строителни детайли на специфични елементи. 
 

2. Представени на компакт-диск (CD): 

 Снимки, доказващи липсата на достъпна среда в съществуващата жилищна сграда; 

 Попълнен образец на Приложение – КСС (във формат Excel); 

 Одобрен инвестиционен проект (във формат PDF).  

 

 

                                                 КАНДИДАТ:  .......................………….…………….                                                                  

                                                                     (наименование на юридическото лице  

с трите имена на представляващия го и подпис) 


