
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ по Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради 

 
 

1. Препоръчително е предварителното съгласуване с ББР на двустранния протокол по 

чл. 12 от Договора за целево финансиране – прил. № 5, преди окончателното му 

подписване от кмета на общината и областния управител.  

След приключване на всички дейности по сградата и подписване на двустранния 

протокол по чл. 12 следва сканиран екземпляр да се изпраща към координатора за 

областта в дирекция „Жилищна политика“. 

 

2. При представяне на искане за плащане към ББР за административните разходи, 

следва да се приложи и копие на съответните документи, на чието основание е 

платена и е определена големината на таксата. 

Например: За такса за въвеждане на сградата в експлоатация – се прилага извадка 

копие на наредбата за определяне и администриране на местни такси. 

 

 

УКАЗАНИЯ за документацията към исканията за плащане към ББР по 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради 

 
 

1. Окомплектоване на документацията към исканията за плащане съгласно 

публикуван списък с изискуемите документи страницата на банката. 

Обичайно не се прилагат: 

a) копия от решението за откриване на процедура по ЗОП; 

b) копия от решението, с което са класирани участниците и определен 

изпълнителя; 

c) документ за РЗП на сградата, 

 

които са необходими за контрол на референтните стойности и определяне на 

размера на сумите за плащане. 

 

2. Най-чести грешки при попълване на приложенията и декларациите към 

исканията за плащане 

a) разминаване в посочените в приложенията и декларациите суми и сумите във 

фактурите;  

b) издадени фактури на името на общината, вместо на името на сдружението на 

собствениците;  

c) разминаване в имената и ЕИК на фирмите, извършили дейностите; 

d) искане за авансово плащане без да има издадена гаранция в полза на 

сдружението.  

 

3. Искания за сключване на анекси се изпращат твърде късно – броени дни 

преди или заедно с искането и документацията за плащане към изпълнителите, а в 

доста случаи и много близко като дата до крайния срок на плащане, заложен в 

договорите между община и изпълнител. Подписването на анексите изисква 

технологично време, през което банката естествено няма как да извърши плащане, 

което за изпълнителя се приема като забавяне и създава сериозен репутационен 

риск.   

 

 


