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КОМПОНЕНТ 1
„ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА”
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Вх. № ....................................

З А Я В Л Е Н И Е ЗА У Ч А С Т И Е
С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОМПОНЕНТ 1
„ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА” НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
ЗА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА И ЛИЧНА МОБИЛНОСТ
I. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА МНОГОФАМИЛНАТА ЖИЛИЩНА СГРАДА В
РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ (С НАД 3 САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА)
1. Проектно предложение:
ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА В ЖИЛИЩНА СГРАДА
2. Местонахождение на жилищната сграда:
.....................................................................................................................................................................
(посочва се пълният административен и градоустройстройствен адрес – пощ. код, град/село,
ж.к., ул., № – УПИ, кв., м., по плана на ...)
ОБЩИНА …………….……..
ОБЛАСТ …………….……..
II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА
1. Кандидат: Сдружение ……….……... (наименование на юридическото лице – Сдружението)
2. Регистрация на Сдружението по чл. 46а, ал. 1 от Закона за управление на етажната
собственост: Рег. № ………… / ………… г.
3. Адрес на Сдружението: ……….…………...…….. (пощ. код, град/село, ж.к., ул./бул., №)
4. БУЛСТАТ на Сдружението: ……….……...
5. Представляващ Сдружението: ……….…………...…….. (трите имена)
6. Телефон на представляващия Сдружението: ……….……...
7. Електронен адрес (e-mail) на представляващия Сдружението: ……….……...
8. Телефон на лицето с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, вписано
по т. 1 в писмото за подкрепа от ДСП: ……….……...
9. Електронен адрес (e-mail) на лицето с трайно увреждане, придвижващо се с инвалидна
количка, вписано по т. 1 в писмото за подкрепа от ДСП: ……….……...
III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНАТА СГРАДА
И ЗА ЛИЦАТА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ
1. Етажност на жилищната сграда: ….. етажа
2. В жилищната сграда (вярното се отбелязва в съответното квадратче със знак „Х”):

 няма достъпна среда

 частично има достъпна среда

3. В жилищната сграда (във входа) има общо: ….. бр. жилища
4. Широчината на стълбищното рамо на жилищната сграда е: ….. см (попълва се, когато се
предвижда подемна платформа по дължината на стълбищното рамо)
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5. Брой лица с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички, чийто
постоянен адрес е в жилище във входа на сградата:
….. бр. лица
6. Брой лица с трайни увреждания и затруднения в придвижването, но без инвалидни
колички, чийто постоянен или настоящ адрес е в жилище във входа на сградата:
….. бр. лица
IV. БЮДЖЕТ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1. Бюджет с ДДС на проектното предложение, съгласно приложената количественостойностна сметка (Приложение – КСС):
................ лева
2. Проектното предложение е за изграждане/поставяне на (вярното се отбелязва в
съответното квадратче със знак „Х”):

рампа

подемна платформа

асансьор

3. Проектното предложение предвижда осигуряване на достъпна среда до (вярното се
отбелязва в съответното квадратче със знак „Х”):
….. бр. жилища
4. За проектното предложение има одобрен инвестиционен проект (вярното се отбелязва в
съответното квадратче със знак „Х”):

ДА

НЕ

5. За проектното предложение има издадено разрешение за строеж/поставяне (вярното се
отбелязва в съответното квадратче със знак „Х”):

ДА

НЕ

V. СЪГЛАСИЕ И ДЕКЛАРАЦИИ НА КАНДИДАТА
(при отговор ДА – в съответното квадратче се отбелязва знакът „Х”,
а при отговор НЕ – квадратчето остава непопълнено)

 Кандидатът дава съгласието си Министерство на труда и социалната политика (МТСП) да
използва посочените в това заявление данни, както и данните, съдържащи се в документите,
приложени към него.
Кандидатът декларира, че при одобряване на проектното предложение:



разходите за строителен надзор (в изискуемите по Закона за устройство на територията
случаи) ще бъдат за сметка на кандидата;



ще оказва пълно съдействие при извършването на контрол от страна на МТСП върху
същинското изпълнение на проектното предложение и документалното отчитане на
изразходваните средства;

 изпълнението на проектното предложение ще приключи и ще бъде отчетено в рамките на
2021 година;



ще има постоянен ангажимент за поддръжката на съоръжението за достъпна среда след
неговото изграждане/поставяне.
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VI. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО
(всеки приложен документ се отбелязва в съответното квадратче със знак „Х”)
1. Документи на хартия:

 Писмо за подкрепа (оригинал) от Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП), изготвено по
образеца за 2021 г. на Приложение – Писмо за подкрепа;



Удостоверения (оригинали) за постоянен адрес на всички лица с трайни увреждания,
придвижващи се в инвалидна количка, посочени по т. 1 в писмото за подкрепа от ДСП;



Заверени „вярно с оригинала” копия от документи за собственост на всички жилища, в
които постоянно живеят лицата, посочени по т. 1 в писмото за подкрепа от ДСП;

 Заверени „вярно с оригинала” копия от документи за родствена връзка на собствениците на
горепосочените жилища с лицата, посочени по т. 1 в писмото за подкрепа от ДСП, като
документите могат да бъдат удостоверения за родствени връзки или удостоверения за семейно
положение, или удостоверения за наследници (важи, когато лицата по т. 1 в писмото от ДСП не
са собственици);

 Нотариално заверена декларация (оригинал), изготвена по образеца за 2021 г. Приложение –
Декларация-ЮЛ и подписана от представляващия Сдружението;

 Заверено „вярно с оригинала” копие от удостоверение за регистрация по чл. 46а, ал. 1 от
ЗУЕС на Сдружението (юридическото лице);



Заверено „вярно с оригинала” копие от регистрация по БУЛСТАТ на Сдружението
(юридическото лице);



Нотариално заверен образец (оригинал) от подписа на лицето, представляващо
Сдружението;



Заверено „вярно с оригинала” копие от актуално решение на общото събрание на
собствениците за участие по Компонент 1 на Програмата;

 Три оферти от пазарно проучване на фирми за съоръжения за достъпна среда, като поне
едната от тях е от български производител (важи при проектно предложение за подемна
платформа или асансьор);

 Попълнен и подписан образец за 2021 г. на Приложение – КСС (количествено-стойностна
сметка, изготвена в съответствие с одобрения инвестиционен проект и въз основа на
приложената оферта с най-ниска цена);

 Копие от издадено разрешение за строеж или разрешение за поставяне;
 Одобрен инвестиционен проект към разрешението за строеж/поставяне с приложени към
него (при необходимост) строителни детайли на специфични елементи.
2. Компакт-диск (CD), съдържащ:

 Снимки на входа, стълбищната клетка и фасади на сградата;
 Издадено разрешение за строеж/поставяне (във формат PDF);
 Одобрен инвестиционен проект (във формат PDF);
 Попълнен образец на Приложение – КСС (във формат Excel).
КАНДИДАТ: .......................………….…………….
(наименование на Сдружението,
трите имена на представляващия го и подпис)
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