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ДЕКЛАРАЦИЯ 

от собствениците на самостоятелни (стопански) обекти, които са извън обхвата на 

схемата за минимална помощ, за поемане на ангажимент за заплащане на 

разходите 

 

Долуподписаният, …… , ЕГН ……….., лична карта №….., издадена на….. от МВР - 

…………, с постоянен адрес ……………….., 

В качеството ми на собственик на самостоятелен обект № …… в сградата на адрес 

…………..,  

Във връзка с участието на сградата в проекта на община ……….. по ИП „Енергийна 

ефективност в административни и жилищни сгради”, Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 – 

2020, 

 

Декларирам: 

1. Притежаваният от мен самостоятелен обект е със стопанско предназначение и се 

използва за …………………….. (изписва се вида на упражняваната стопанска 

дейност, която може да бъде, но не само: отдаване под наем, извършване на 

дейност в имота от търговец и/или лице със свободна професия, друго) 

2. Запознат съм с изискванията на Програмата за осигуряване от страна на 

собствениците на 100 % от средствата за обновяването на самостоятелния обект, 

в който се упражнява стопанска дейност, отдава се под наем, извършва се 

дейност от търговец и/или лице със свободна професия, в съответствие с 

притежаваните идеални части от общите части на сградата. 

3. Въз основа на информацията, предоставена от общината съм запознат с размера 

на средствата, съответстващи на дела от разходите за обновяването на 

припадащите ми се общи части в съответствие с притежаваните от мен идеални 

части от общите части на сградата и разходите за дейностите в собствения ми 

самостоятелен обект,  който е …………………… лв. 

4. Съгласен съм да осигуря средствата по т. 3 при следния график: 

• 500 лв. преди подписването на договора между общината и СС. 

• 15% (петнадесет процента) от индикативната стойност от частта 

(съфинасирането) на ССО – в срок до 10 работни дни след сключване на 

договора между общината и СС. 

• Остатъкът до пълния размер от индикативната стойност от частта 

(съфинансирането) на ССО в срок до 10 работни дни след получаване от 
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представителя на СС на уведомление за решение за избор на изпълнител 

на СМР по реда на Закона за обществените поръчки. 

• В случай, че действително извършените разходи надвишават стойността 

на индикативните разходи, остатъкът до пълния размер на действително 

извършените разходи в срок до 20 работни дни след издаване на 

съответния акт за окончателно приемане на изпълнените дейности по 

програмата за сградата, в която се намира самостоятелния ми обект. 

• В случай, че действително извършените разходи са по-малко от 

осигурената от мен индикативна стойност, желая разликата да ми бъде 

възстановена по сметка IBAN: …………………………. 

 

Дата:        Подпис: 


