Национална кампания за енергийна ефективност

Уважаеми Граждани,

Вашите въпроси може да изпращате и на електронната ни поща office@krasnoselo.net.

МРРБ: Актуална информация за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради, публикувано на 8 август 2017 г.

АКТУАЛНО в медиите:&nbsp;Арх. Виолета Комитова пред вестник &bdquo;24 часа&ldquo;: 2-та милиарда лева за саниране
са най-големият проект на държавата, публикувано на 20 март 2017 г.

АКТУАЛНО в медиите: Беше прието Постановление № 29 на Министерския съвет от 26.01.2017 г. (обн., ДВ бр. 12/03.02.2017
г.), с което беше увеличен финансовият ресурс по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради на 2 млрд. лв., публикувано на 27 февруари 2017 г.

Важно съобщение по&nbsp;Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ПМС № 23 от 05.02.2016 година

ПМС № 29 от 26.01.2017 година

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

Изменени Методически указания и приложения - октомври 2015 г. , публикувани на 09.12.2015 г.
&nbsp;ПМС № 282 от 19.10.2015 г.
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Таблица с референтни стойности за допустими дейности
указания

Правила за осъществяване на мониторинг

Допълнителни

Въпроси и отговори във връзка с осъществяването на мониторинг на референтните стойности за допустимите

дейности

Изменени МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ - април 2015 - (497kb), публикувани на 18.05.2015 г.
Заявление за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 ЗУЕС - (21.4kb) (образец)
ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯТА НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 29, АЛ.2, Т.4 ОТ ЗАКОНА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ПРЕДСТАВИТЕ НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНИ
ОБРАЗЦИ ОТ ПОДПИСИТЕ НА ЛИЦАТА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ СДРУЖЕНИЕТО ( ПО

Примерен образец - (24.5kb) )

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ - публикувани на 18.05.2015 г.
Приложение 1 - Покана за общо събрание на собствениците на етажна собственост/етажни собствености (Учредително
събрание) - (58.5kb)
Приложение 2 - Протокол от залепване на поканата-учредяване на Сдружение на собствениците - (63kb)
Приложение 3 - Протокол от общо събрание за учредяване на Сдружение на собствениците - (93kb)
Приложение 4 - Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците - (107kb)
Приложение 5 - Заявление за финансов интерес - (62kb)
Приложение 6 - Справка за собствениците на самостоятелни обекти - (63.5kb)
Приложение 7 - Покана за общо събрание на Сдружението собствениците - (62.5kb)
Приложение 8 - Протокол от залепване на поканата за свикването на общо събрание на Сдружението на собствениците (62kb)
Приложение 9 - Протокол за проведено общо събрание на Сдружението на собствениците - (68.5kb) - НОТАРИАЛНО
ЗАВЕРЕН
Приложение 10 - Договор между общината и Сдружението на собствениците - (206.5kb)
Приложение 11 - Договор за целево финансиране - (93.5kb)
Приложение 12 - Декларация от собственик нечленуващ в Сдружението на собствениците - (28kb)
Приложение 13 - Контролен лист за проверка на документи за сключване на договор за целево финансиране - (34.5kb)
Приложение 14 - Условия за изпълнение на схемата за минимална помощ - (58.6kb)
Приложение 15 - Покана за свикване на ОС на собствениците (ЕС) - (30kb)
Приложение 16- Протокол от залепване на поканата за ОС на собствениците (ЕС) - (29kb)
Приложение 17 - Протокол от ОС на собствениците (ЕС) - (51kb)
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ПО ЧЛ.44 ОТ ЗУЕС НА РАЙОН "КРАСНО СЕЛО"
Публичен регистър по чл. 44 от ЗУЕС - (57kb), актуален към 09.08.2016 г.
Писмо на МРРБ за временно прекратяване на сключването на договори по Национална програма за енергийна ефективност,
публикувано на 16.01.2017 г.
СТОЛИЧНА ОБЩИНА- ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯ НА СГРАДИ В РЕЖИМ ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ПО
НАРЕДБА № РД-02-20-8/11.05.2012 Г.
sofia.bg/pressecentre/foto/Registar_Sdrujenia_etajnaSobst_20072015_j.pdf
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ПРОГРАМАТА
www.mrrb.government.bg/
РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В РЕГИСТЪР БУЛСТАТ
www.registryagency.bg/bg/news/registraciya-na-sdruzheniyata-na-sobstvenicite-v-r/
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БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
www.bbr.bg/bg/energy-efficiency/registered
www.bbr.bg/bg/energy-efficiency/approved

26-09-2017
http://krasnoselo.net/content.php?cntid=118
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