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ПРОТОКОЛ №2 

 

 

 Днес, 06 август 2018г, от 15:00 ч. в зала на третия етаж на Общинска администрация 

Генерал Тошево се събра Комисия, назначена със Заповед № 554/29.06.2018г на Кмета на 

Община Генерал Тошево, в състав: 

 Председател: Деян Димитров – заместник-кмет 

 И членове:  

 1. инж. Станимира Лищева – началник-отдел ТУСИДЕ; 

 2. Ани Начева – гл. специалист „Строителен техник”; 

 3. Сакина Колева – гл. специалист „Геодезист“; 

 4.  Хараламби Димов – Юрисконсулт; 

 

със задача: да разгледа и оцени Заявления за интерес и финансова помощ, подадени след 

25.06.2018г, от Сдружения на собствениците в сгради в режим на етажна собственост на 

територията на община Генерал Тошево, регистрирани по реда на Закона за управление на 

етажната собственост, дали същите отговарят на изискванията за предоставяне на финансова 

помощ по реда на Процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните 

райони-2“, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорните центрове в 

периферните райони”, ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020г.  

За протоколчик на настоящото заседание на Комисията бе определен г-н Хараламби 

Димов. С оглед присъствието на всички членове е налице кворум поради което се пристъпи 

към разглеждане на постъпилите Заявления за интерес и финансова помощ. 

 

 Комисията разгледа представените й документи и констатира: 

 I. Постъпили са следните документи в рамките на обявения в Процедурата за оценка 

на подадените заявления срок – 31.07.2018г:  

1. Заявление за интерес и финансова помощ от сдружение на собствениците 

„Генерал Тошево – Александър Димитров 3”, код по БУЛСТАТ 177275750; вх. 

№ AO-02-19-8974/26.07.2018г.; 

2. Документи от СС „Генерал Тошево - Станьо Милев 15“, с вх. № АО-02-19-

9101/30.07.2018г: Обследване за енергийна ефективност – доклад, Резюме на 

доклад от извършено обследване за енергийна ефективност на сградата на ул. 

„Станьо Милев“ № 15, Сертификат за енергийни характеристики и Техническо 

обследване.  

II. Заявлението за финансов интерес, подадено от СС „Генерал Тошево – Александър 

Димитров 3”, съдържа необходимите приложения, съгласно указанията на Процедура 

BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“, Приоритетна ос 2 

„Подкрепа за енергийна ефективност в опорните центрове в периферните райони” на ОП 

„Региони в растеж” 2014-2020 г. и откъм документална страна са надлежно окомплектовани.  
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III. Представените документи от СС „Генерал Тошево - Станьо Милев 15“ са подадени 

в срок и съответстват на изискванията, обявени в Процедурата за оценка на подадените 

заявления  

 

IV. Комисията реши: 

 

1. Сградата на ул. „Станьо Милев“ № 15, СС „Генерал Тошево - Станьо Милев 15“  

отговаря на условията за допустимост: 

 заявление за кандидатстване е подадено за цялата сграда; 

 регистрирано e СС за цялата сграда при условията и реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС и са 

взети всички изискуеми решения в съответствие с изискванията на закона и тези 

указания – вписване на сдружението в публичния регистър на съответната община 

(съгласно ЗУЕС), в регистър БУЛСТАТ и наличие на протокол от общото събрание; 

 с изпълнение на енергоспестяващите мерки сградата ще достигне най-малко клас на 

енергопотребление „С“; 

 има съгласие на всички ССО, които използват самостоятелните обекти или части от 

тях за извършване на стопанска дейност, както и за отдаване под наем или 

извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии за стопанска 

дейност, за получаване на минимална помощ съгласно механизма за минимални 

помощи, както и за заплащане на съответните разходи, когато това е приложимо 

(включително попълване на съответните декларации – Приложение 12 към 

настоящите указания). 

 има съгласие на собствениците за осигуряване на достъп до всички самостоятелни 

обекти - това се отразява от членовете на СС в протокола от общото събрание на СС; 

собствениците, които не членуват в сдружението, попълват декларации за 

осигуряване на достъп по образец (приложение № 12); 

2. Одобрява за енергийно обновяване и включване в проектно предложение по 

процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-

2”, Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в 

периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 

сградата на ул. „Станьо Милев“ № 15, СС „Генерал Тошево - Станьо Милев 15“. 

 

3. Към датата на заседание на Комисията, Сдружение на собствениците "Генерал 

Тошево – Александър Димитров 3“, не може да бъде одобрено и остава за 

разглеждане на следващо заседание, тъй като не може да се установи дали отговаря на 

критерия – „с изпълнение на енергоспестяващите мерки сградата ще достигне 

най-малко клас на енергопотребление „С“; 

 

4. За да бъде направена преценка за съответствие на критерий: „с изпълнение на 

енергоспестяващите мерки сградата ще достигне най-малко клас на енергопотребление 

„С“, СС "Генерал Тошево – Александър Димитров 3“ трябва да представи, в срок не по-

късно от 13.08.2018г. следните документи: Техническо и енергийно обследване за 

съответната сграда, придружени от Технически паспорт и Сертификат за енергийна 

ефективност. 
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4. Да се сключи договор по Приложение №11 със СС „Генерал Тошево - Станьо Милев 

15“ до 10.08.2018г. 

5. Следващо заседание на Комисията да се проведе на 14.08.2018г. (при необходимост). 

6. Предлага на Кмета на общината, одобрените за енергийно обновяване сгради, да 

бъдат включени в проектни предложения по реда на тяхното подаване, като се 

отчете (по предварителна преценка, съгласно Насоките за кандидатстване по 

Процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-

2“) и максималния брой точки, който носи всяка една от тях: 

 

- Многофамилна жилищна сграда на ул. „Трети март“ № 6; 

- Многофамилна жилищна сграда на ул. „Васил Априлов“ № 4 

- Многофамилна жилищна сграда на ул. „Трети март“ № 38 

- Многофамилна жилищна сграда на ул. „Трети март“ 10; 

- Многофамилна жилищна сграда на ул. „Васил Априлов“ № 2; 

- Многофамилна жилищна сграда на ул. „Раковски“ № 1; 

- Многофамилна жилищна сграда на ул. „Станьо Милев“ 5 

 

 

 

 

 

 

1. ДЕЯН ДИМИТРОВ /п/ 

 

2. СТАНИМИРА ЛИЩЕВА /п/ 

 

3. АНИ НАЧЕВА /п/ 

 

4. САКИНА КОЛЕВА /п/ 

 

5. ХАРАЛАМБИ ДИМОВ /п/ 

 

 

 

 

Утвърдил: /п/ 

Валентин Димитров 

Кмет на Община Генерал Тошево 

 

 


