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УТВЪРДИЛ: 

Иван Гавалюгов 

Кмет на Община Ботевград 

 

ПРОЦЕДУРА 

за оценка на подадените заявления за интерес и финансова помощ по процедура 

BGRFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“, 

Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорните центрове в 

периферните райони“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

 

Настоящата процедура за оценка на подадените заявления за интерес и финансова помощ 

е изготвена въз основа на Насоките за кандидатстване по процедура BGRFOP001-2.002 

„Енергийна ефективност в периферните райони-2“, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за 

енергийна ефективност в опорните центрове в периферните райони“ по Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. За оценка на постъпилите Заявления за 

интерес и финансова помощ се прилагат на първо място условията за допустимост на 

сградите, посочени в Насоките за кандидатстване по процедура BGRFOP001-2.002 

„Енергийна ефективност в периферните райони-2“, както и критериите за подбор, 

посочени в раздел II на настоящата процедура.  

I. Условия за допустимост на сградите до оценка на подадените документи: 

- Заявлението за кандидатстване е подадено за цялата сграда; 

- Сградата е допустима съгласно критериите за допустимост, а именно:  

- Многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са 

проектирани преди 26 април 1999 г., намиращи се в строителните граници 

на град Ботевград; 

- Многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с 

жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС 

(едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); 

ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им. 

- Регистрирано е Сдружение на собствениците (СС) за всяка блок-секция в 

сградата/ на цялата сграда при условията и реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС и са взети 

всички изискуеми решения  - вписване на сдружението в публичния регистър на 

община Ботевград, в регистър БУЛСТАТ и наличие на протокол от общото 

събрание; 

- Наличие на коректно подадени и попълнени документи от страна на Сдружения 

на собствениците, регистрирани в Община Ботевград по законовоустановения 

ред. Към заявлението за интерес и финансова помощ се прилагат приложените 

към указанията документи, както следва: 

- Приложение № 7 – Справка за ССО; 



- Приложение № 8 – Покана за свикване на Общо събрание на 

Собствениците на сдружение; 

- Приложение № 9 – Протокол от поставянето на покана; 

- Приложение № 10 – Протокол от Общо събрание на Сдружение на 

собствениците; 

- Приложение № 1 към Приложение № 11 – Декларация за минимални и 

държавни помощи /ако е приложимо/; 

- Приложение № 12 – Декларация за съгласие от нечленуващите в 

Сдружението на собствениците /ако е приложимо/; 

- Приложение № 13 – Покана за свикване на Общо събрание на 

собствениците /ако е приложимо/; 

- Приложение № 14 – Протокол от поставянето на покана /ако е приложимо/; 

- Приложение № 15 – Протокол от Общо събрание на собствениците /ако е 

приложимо/. 

- Декларирано е съгласие за поемане на задължение за осигуряване на 

необходимите финансови средства за извършване на необходимите дейности по 

конструктивното укрепване на сградата, в случай че не се постигат 60 % 

енергийни спестявания – точка от дневния ред към Приложение № 10 – Протокол 

от общо събрание на Сдружение на собствениците.  

 

II. Критерии за оценка на подадените заявления за интерес и финансова помощ: 

 

- Показател 1 /П1/ - Поредност на подаденото Заявление за интерес и 

финансова помощ и съпътстващите го документи  

Скала по Показател 1 /П1/: 

20 точки - ЗИФП, подадени от Сдружения на собственици, които са участвали в подбора 

по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“  

0 точки - ЗИФП, подадени от Сдружения на собственици, които не са участвали в 

подбора по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните 

райони“  

Максимален брой точки по П1 – 20 точки 

- Показател 2 /П2/- Брой самостоятелни обекти с жилищно предназначение в 

сградата  

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна 

ефективност в периферните райони-2“ и определените критерии за подбор на проектните 

предложения се приоритизират тези многофамилни жилищни сгради, които имат най-

малко 20 обекта с жилищно предназначение.  

Скала за оценяване по показател 2 /П2/: 

Брой самостоятелни обекти с жилищно 

предназначение в сградата 

Брой точки 

Над 20 самостоятелни обекта включително 15 

19-20 самостоятелни обекта включително 13.5 

17-18 самостоятелни обекта включително 12 

15-16 самостоятелни обекта включително 10.5 

13-14 самостоятелни обекта включително 9 

11-12 самостоятелни обекта включително 7.5 



9-10 самостоятелни обекта включително 5 

7-8 самостоятелни обекта включително 3.5 

5-6 самостоятелни обекта включително 2 

4 и по-малко самостоятелни обекта включително 0.5 

Максимален брой точки по П2 – 15 точки 

 

- Показател 3 /П3/ - Година на построяване на сградата  

 

Скала за оценяване по Показател 3 /П3/: 

Година на построяване Брой точки 

Преди 1975 г. и 1975 г. включително 10 

В периода 1976-1979 г. включително 8 

В периода 1980-1984 г. включително 6 

В периода 1985-1989 г. включително 4 

След 1990 г.  2 

 

Максимален брой точки по П3 – 10 точки 

 

- Показател 4 /П4/– Собствено финансиране от страна на сдружението на 

собствениците 

 

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна 

ефективност в периферните райони-2“ и съобразно критериите за оценка на проектните 

предложения по процедурата по-висок брой точки получават тези предложения, които 

включват сгради с изготвени инвестиционни проекти и издадени разрешения за строеж. 

Завишеният интерес от страна на гражданите е предпоставка за предоставяне на 

възможност на всички заинтересовани сдружения на собственици и допустими 

многофамилни жилищни сгради да участват според възможностите си за осигуряване на 

проектна готовност, като следва да вземат решение за съфинансиране на дейностите по 

проекта, за да се получи по-висок брой точки съобразно критериите за оценка по 

процедурата.  

С оглед на горепосоченото, Сдруженията на собствениците следва да представят 

протокол от проведено събрание – т. 6 – Приложение № 10 – протокол от проведено 

Общо събрание на Сдружение на собствениците, с което дават съгласие, че ще 

финансират със собствени средства изготвянето на енергийно и техническо обследване 

на сградата. Само Сдружения на собственици, които ще осигурят изготвянето на  

енергийно и техническо обследване, ще получат точки по Показател 4 и ще имат 

възможност да бъдат включени в проектните предложения на общината.  

Скала за оценяване по Показател 4 /П4/: 

Собствено финансиране от страна на 

сдружението на собствениците 

Брой точки  

Осигуряване на необходимите средства за 

финансиране на разходите за извършване на 

енергийно и техническо обследване на сградата  

10 



Не е декларирано съгласие за финансиране на 

част от разходите 

0 

 

Максимален брой точки по П4 – 10 точки 

Максимален брой точки, които може да получи сдружение на собствениците по 

всички критерии – 55 точки 

Положителна оценка на ЗИФП се дава на тези многофамилни жилищни сгради, които са 

получили минимум 25 точки по гореизброените критерии.  

III. Сформиране и организация на работата на оценителната комисия за 

разглеждане и оценка на подадените заявления за интерес и финансова помощ 

Заявленията за интерес и финансова помощ ще се разглеждат от оценителна комисия, 

назначена със заповед на кмета на община Ботевград. Разглеждат се постъпилите 

заявления за интерес и финансова помощ по реда на тяхното постъпване в Общинска 

администрация-Ботевград. Заявителят носят отговорност за истинността на всички 

заявени данни и подадени документи, като Община Ботевград не е длъжна да извършва 

допълнителни проверки за тяхната коректност. Комисията преглежда постъпилите 

документи като преценява, съгласно наличната информация в регистрите на Община 

Ботевград дали сградите, в които сдружения на собственици, заявили интерес за участие 

по процедура BGRFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., отговарят на изискванията 

съгласно точка I. Преценката се извършва по представените в Община Ботевград 

документи, както по данни, налични в общинските регистри.  

В случай на липса на документ/и или са налице некоректно попълнени такива, Комисията 

уведомява за това Сдружението на собствениците чрез лицето, представляващо СС, като 

дава срок за отстраняване на нередовността. При невъзможност Сдружението да 

представи документите в указания срок поради независещи от него обстоятелства, 

Комисията може да удължи срока за представянето им. Удължаването се прави по 

писмено искане на Сдружението, в което се посочват и обективните обстоятелства, 

възпрепятстващи представянето на посочените документи в първоначално указания 

срок. При непредставяне на документите в указания срок се съставя протокол, в който се 

посочват всички обстоятелства, като се предлага на Кмета на Община Ботевград да не 

сключва договор между община Ботевград и съответното сдружение на собственици. За 

гореописаното обстоятелство се уведомява лицето, представляващо сдружението, което 

може да направи писмено възражение до Кмета на Община Ботевград в 7-дневен срок, 

считано от уведомяването.  

В случай че сградата не отговаря на изискванията съгласно точка I се съставя протокол, 

в който се посочват всички релевантни обстоятелства за неодобрение на ЗИФП, като 

Комисията излиза с окончателно решение за отхвърляне на ЗИФП. Протоколът се 

предоставя на Кмета на Община Ботевград за преценка и утвърждаване.  

В случай че сградата отговаря на изискванията съгласно точка I, се преминава към оценка 

съгласно заложените критерии в точка II на настоящата процедура. Комисията съставя 

протокол за извършената работа и за оценка на подадените заявления за интерес и 

финансова помощ, в който се описват мотивите за одобрение или отхвърляне на ЗИФП 

съобразно критериите за оценка. В протокола от своята дейност Комисията излиза с 

мотивирано решение и с предложение до Кмета на Община Ботевград да се сключи 

Договор със съответното Сдружение на собственици, което е получило положителна 

оценка на ЗИФП. В случай че оценката на ЗИФП, съгласно горепосочените критерии, 

попада под посочения минимум за одобрение, то ЗИФП подлежи на отхвърляне, като в 



протокола от своята дейност Комисията представя мотивирано решение и предложение 

до Кмета на община Ботевград  за отхвърляне на ЗИФП, които не са получили 

положителна оценка. Протоколът се предоставя на Кмета на Община Ботевград за 

преценка и утвърждаване.  

Кметът на Община Ботевград утвърждава протокола от работата на Комисията и взема 

решение, за което се уведомяват Сдруженията на собствениците. Покана за сключване 

на договор се изпраща само на тези Сдружения на собственици, получили положителна 

оценка на ЗИФП.  

Договор (Приложение № 11) се подписва между Кмета на Община Ботевград и лицето, 

представляващо Сдружението на собствениците, по реда на одобрение на подадените 

Заявления за интерес и финансова помощ.  

 

IV. Срокове 

Заявления за интерес и финансова помощ могат да бъдат подавани в срок до 08.06.2018 

год. включително в сградата на Общинска администрация – Ботевград.  

Срокът за разглеждане на подадените Заявления за интерес и финансова помощ е 14 дни 

от входирането им в Общинска администрация.  

 

 

 


