ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ, ОТНОСНО НАЦИОНАЛНАТА
ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Кметът на район „Връбница“, г-н Младен Младенов проведе три информационни срещи
на 19ти, 20ти и 21ви януари 2015г. с управители на етажната собственост по повод
„Националната програма за енергийна ефективност“. Срещите се проведоха при засилен
интерес от страна на жителите на район „Връбница“.

Обсъди се проекта на пакет от документи, включващи методически указания и образци за
кандидатстване по програмата, подготвени от Министерството на регионално развитие и
благоустройството, изискванията и стъпките, през които трябва да преминат собствениците
на апартаменти в жилищните блокове.
Г-н Младенов разясни кой може да кандидатства, какви документи трябва да се съберат
и как се кандидатства, като безвъзмездната финансова помощ е 100%. Могат да
кандидатстват многофамилните жилищни сгради, строени по индустриален способ –
едропанелно жилищно строителство, пакетно повдигани плочи, едроплощен кофраж, с
минимум 36 апартамента в целия блок.

Стъпка 1 Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците по реда на
Закона за управление на етажната собственост (по образец) в съответната община/район и
регистър БУЛСТАТ.
ВАЖНО! За целите на програмата е необходимо да се регистрира ЕДНО Сдружение
на собствениците за цялата сграда, независимо от броя на входовете в нея. Избраният
Управителен съвет действа от името на всички собственици в сградата.
Стъпка 2
Вземане на решение за обновяване на сградата (с минимум 67%
собственост на идеални части от общите части в сградата). Даване на съгласие от името на
всички собственици съответната община да реализира всички дейности по сградата (по
образец).
ВАЖНО! На етап изпълнение на дейностите по сградата, следва да се осигури достъп
до всички самостоятелни обекти в нея.
Стъпка 3 Сдружението на собствениците подава заявление за кандидатстване (по
образец) пред общината/района по местонахождение на сградата.
Стъпка 4 Общината осъществява прием на документи за кандидатстване, оценка,
одобрение/отхвърляне.
Стъпка 5 При одобрение на сградата се сключва споразумение (по образец) между
общината, Сдружението на собствениците, Българската банка за развитие и представител
на държавата (областен управител).

