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ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА  

„ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ 

СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“ 

 
Предвижда се подкрепата за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд 

да протече на два етапа:  
 

При първия ще може да се кандидатства до 12 май 2023 г. като сдруженията на собствениците 

ще получат безвъзмездно 100% от средствата за саниране. 

 

Вторият етап за кандидатстване одобрените жилищни сгради ще получат 80% безвъзмездна 

финансова помощ от плана, а останалите 20% ще са за сметка на собствениците. 

 

Всяко проектно предложение, което е подадено след крайния срок за кандидатстване, ще бъде 

отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата процедура. 

.  

Допустими за саниране ще са устойчиво конструктивни сгради всички многофамилни 

жилищни сгради – блокове или блок секции, които се управляват по реда на Закона за 

управление на етажната собственост (ЗУЕС)* , проектирани преди 26 април 1999 г., без 

значение от вида строителство. 

Всяко сдружение (СС) ще трябва да изготви за своя сметка технически паспорт на 

сградата, както и енергийно обследване. 

Регистриране на Сдружение на Собствениците (СС):Последователност на стъпките за 

регистрация на сдружение /съгласно чл.29 от Закона за управление на етажната 

собственост/ 

       

      Председателят на управителния съвет (управителят) в 14-дневен срок от провеждането на 

учредителното събрание внася в съответната общинска администрация заявление за вписване 

на сдружението в публичен регистър. 

    

       Необходимите документи са: 
- Заявление за регистрация на сдружение; 

- Покана за свикване на ОС за учредяване на СС (Приложение №1); 

- Протокол от залепване на поканата за учредяване на СС (Приложение №2); 

- Протокол от ОС за учредяване на СС (Приложение №3); 

- Споразумение за създаване на СС (Приложение №4; 

- Справка за ССО (Приложение №5); 

- Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.   
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    Управителният съвет (управителя) подава заявление за регистрация в регистър 

БУЛСТАТ в 7-дневен срок след получаване на удостоверение за регистрация на 

сдружението. 

 

За сгради в режим на етажна собственост, които вече имат регистрирано сдружение на 

собствениците, ако е избран нов управителен съвет или е потвърден състава на стария 

управителен съвет, на който е изтекъл мандата (съгласно чл.34 от ЗУЕС – управителен съвет 

(управител)  се избира за срок до две години) е необходимо да бъде подадено уведомление 

(приложение №5 към чл.9 от Наредбата за създаване и поддържане на публичен регистър на 

сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост) до общинската 

администрация за направените промени. След издаване на удостоверение за промяна в 

обстоятелствата е необходимо управителя да подаде заявление за промяна в обстоятелствата и в 

регистър БУЛСТАТ. 

  

Заявленията се подават в „Център за информационно и административно обслужване“ на 

Община Перник (партерен етаж). 

 

Крайните получатели – сдружения на собствениците, създадени по реда на ЗУЕС, се обръщат за 

партньорство пред общината, на чиято територия се намира тяхната сграда/блок-секция/група 

от свързани блок-секции, като подават заявление за участие по образец към настоящите насоки. 

 

От Сдружението на собствениците следва да бъде представено: 

 

1. Заявление за участие; 

2. Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни 

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

определени в Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за технически изисквания към 

енергийните характеристики на сгради (обн. ДВ, бр. 92 от 2022 г.); 

  

3. 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; 

4. Документи свързани с проведените общи събрания за създаване на СС или други 

документи свързани с вземане на решения от страна на етажната собственост 

(удостоверение от регистрация и от приложение 11, образци на документи от №6 

до №12 https://eumis2020.government.bg/bg/cef784bb/Procedure/Info/dbc86350-cccd-

414a-a175-a1d440952525 );   

5. Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти, в 

случай че са поискани от общинската администрация; 

6. Други документи необходими за изготвянето на проектното предложение и 

изпълнението на проекта. 

 

 

https://eumis2020.government.bg/bg/cef784bb/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525
https://eumis2020.government.bg/bg/cef784bb/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525
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Допустимите дейности за финансиране са: 

 Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като 

задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност: 

 По външните сградни ограждащи елементи: 

- подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.); 

- топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, 

подове и др.); 

 По системите за поддържане на микроклимата: 

- ремонт, модернизация или подмяна на амортизирани общи части на системите за 

отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната 

ефективност, в границите на вътрешната отоплителна инсталация и без да се засягат 

съоръжения и арматурата собственост на топлофикационни предприятия, 

регистрирани по Закона за енергетиката; 

- реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се 

осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на 

самостоятелен обект в сградата; 

- ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и 

изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части; 

- инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на 

осветлението в общите части на жилищната сграда; 

 Поставяне/инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми 

енергийни източници за енергийните потребности на сградата и батерии за съхранение на 

енергия, бойлери за гореща вода към общите части на системата (не за индивидуално 

ползване на СО), ако са предписани в енергийното обследване; 

 Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за 

енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в 

резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и 

монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, 

нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в 

самостоятелния обект; 

 Ремонт на покрив (скатен или плосък покрив), който може да включва дейности по 

възстановяване на покрития,  хидроизолация, обшивки,  водоотвеждаща система – 

допустимо само при предписана в енергийното обследване  енергоспестяваща мярка 

„Топлоизолация на покрив“; 

 СМР, които произтичат от нормативни изисквания свързани с безопасната експлоатация на 

сградите и са предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата и СМР, 

които са нормативно необходими за въвеждане на сградата в експлоатация: 
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 СМР, свързани с отстраняване на локални дефекти и повреди, които не нарушават 

общата конструктивна устойчивост на сградите, но в същото време създават пряка 

опасност за преките ползватели или неотстраняването им би довело до по-сериозни 

промени в носещата конструкция на сградата в бъдеще; 

 СМР, свързани с осигуряване на пожарна безопасност, изграждане/ремонт/подмяна 

на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна 

среда до входа на жилищната сграда. 

 

За повече информация : https://eumis2020.government.bg/bg/cef784bb/Procedure/Info/dbc86350-

cccd-414a-a175-a1d440952525  

 

 

 

ЛИЦА ЗА КОНТАКТИ ОТ ОБЩИНА ПЕРНИК:  

 

ИНЖ. ВЕЛИАНА ЗЛАТКОВА 

младши експерт в отдел „Строителство и инфраструктура“ 

старши специалист в отдел „Инвестиционно проектиране и контрол по строителството“ 

ТЕЛЕФОНИ: 076/ 684 278; 0896 933 458 

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: v.zlatkova@pernik.bg 

 

ВЕРОНИКА СТОЯНОВА 

старши специалист в отдел „ОСКТТУЗ“ при Община Перник  

(за въпроси относно регистрация на сдружение на собствениците) 

ТЕЛЕФОН: 076/ 684 237 

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:  os@pernik.bg 

 

  
 

https://eumis2020.government.bg/bg/cef784bb/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525
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