
Таблица 2

брой 
апартаменти 24

№ на ССО Преки допустими разходи за: В обекта се 
развива 

стопанска 
дейност  
да/не*                      

Собствен финансов 
принос 

(лева с ДДС)

Стойност на 
безвъзмездна 

финансова помощ по 
ОПРР

(лева с ДДС)

Обща стойност на проекта 
(лева с ДДС)

Подпис на собственика

1 2 3 4 5  6=4+5 7
СОБСТВЕНИК................................................................ Не

Разходи за строителни и монтажни работи
Разходи, свързани със заснемания, технически и работни проекти
Разходи за строителен надзор и оценка на съответствието на проектите 
Разходи за авторски контрол
Разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от 
националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните 
компетентни органи
Разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация

Разпределен индикативен бюджет за индивидуален ССО
СОБСТВЕНИК................................................................ Да

Разходи за строителни и монтажни работи
Разходи, свързани със заснемания, технически и работни проекти
Разходи за строителен надзор и оценка на съответствието на проектите 
Разходи за авторски контрол
Разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от 
Разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация

Разпределен индикативен бюджет за индивидуален ССО
СОБСТВЕНИК................................................................ Не

Разходи за строителни и монтажни работи
Разходи, свързани със заснемания, технически и работни проекти
Разходи за строителен надзор и оценка на съответствието на проектите 
Разходи за авторски контрол
Разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от 
националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните 
компетентни органи
Разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация

Разпределен индикативен бюджет за индивидуален ССО
СОБСТВЕНИК................................................................ Не

Разходи за строителни и монтажни работи
Разходи, свързани със заснемания, технически и работни проекти
Разходи за строителен надзор и оценка на съответствието на проектите 
Разходи за авторски контрол
Разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от 
националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните 
компетентни органи

Разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация

Разпределен индикативен бюджет за индивидуален ССО
СОБСТВЕНИК................................................................ Не

Разходи за строителни и монтажни работи
Разходи, свързани със заснемания, технически и работни проекти
Разходи за строителен надзор и оценка на съответствието на проектите 
Разходи за авторски контрол
Разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от 
националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните 
компетентни органи
Разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация

Разпределен индикативен бюджет за индивидуален ССО
СОБСТВЕНИК................................................................ Не

Разходи за строителни и монтажни работи
Разходи, свързани със заснемания, технически и работни проекти
Разходи за строителен надзор и оценка на съответствието на проектите 
Разходи за авторски контрол
Разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от 
националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните 
компетентни органи
Разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация

Разпределен индикативен бюджет за индивидуален ССО
СОБСТВЕНИК................................................................ Не

Разходи за строителни и монтажни работи
Разходи, свързани със заснемания, технически и работни проекти
Разходи за строителен надзор и оценка на съответствието на проектите 
Разходи за авторски контрол
Разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от 
националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните 
компетентни органи

Разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация

Разпределен индикативен бюджет за индивидуален ССО
СОБСТВЕНИК................................................................ Не

Разходи за строителни и монтажни работи
Разходи, свързани със заснемания, технически и работни проекти
Разходи за строителен надзор и оценка на съответствието на проектите 
Разходи за авторски контрол
Разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от 
Разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация

Разпределен индикативен бюджет за индивидуален ССО
СОБСТВЕНИК................................................................ Не

Разходи за строителни и монтажни работи
Разходи, свързани със заснемания, технически и работни проекти
Разходи за строителен надзор и оценка на съответствието на проектите 
Разходи за авторски контрол
Разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от 
Разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация

Разпределен индикативен бюджет за индивидуален ССО
СОБСТВЕНИК................................................................ Не

Разходи за строителни и монтажни работи
Разходи, свързани със заснемания, технически и работни проекти
Разходи за строителен надзор и оценка на съответствието на проектите 
Разходи за авторски контрол
Разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от 
Разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация

Разпределен индикативен бюджет за индивидуален ССО
СОБСТВЕНИК................................................................ Не

Разходи за строителни и монтажни работи
Разходи, свързани със заснемания, технически и работни проекти
Разходи за строителен надзор и оценка на съответствието на проектите 
Разходи за авторски контрол
Разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от 
Разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация

Разпределен индикативен бюджет за индивидуален ССО
СОБСТВЕНИК................................................................ Не

Разходи за строителни и монтажни работи

ИНДИВИДУАЛНИ СМЕТКИ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ
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№ на ССО Преки допустими разходи за: В обекта се 
развива 

стопанска 
дейност  
да/не*                      

Собствен финансов 
принос 

(лева с ДДС)

Стойност на 
безвъзмездна 

финансова помощ по 
ОПРР

(лева с ДДС)

Обща стойност на проекта 
(лева с ДДС)

Подпис на собственика

Разходи, свързани със заснемания, технически и работни проекти
Разходи за строителен надзор и оценка на съответствието на проектите 
Разходи за авторски контрол
Разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от 
Разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация

Разпределен индикативен бюджет за индивидуален ССО
СОБСТВЕНИК................................................................ Не

Разходи за строителни и монтажни работи
Разходи, свързани със заснемания, технически и работни проекти
Разходи за строителен надзор и оценка на съответствието на проектите 
Разходи за авторски контрол
Разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от 
Разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация

Разпределен индикативен бюджет за индивидуален ССО
СОБСТВЕНИК................................................................ Не

Разходи за строителни и монтажни работи
Разходи, свързани със заснемания, технически и работни проекти
Разходи за строителен надзор и оценка на съответствието на проектите 
Разходи за авторски контрол
Разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от 
Разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация

Разпределен индикативен бюджет за индивидуален ССО
СОБСТВЕНИК................................................................ Не

Разходи за строителни и монтажни работи
Разходи, свързани със заснемания, технически и работни проекти
Разходи за строителен надзор и оценка на съответствието на проектите 
Разходи за авторски контрол
Разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от 
националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните 
компетентни органи
Разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация

Разпределен индикативен бюджет за индивидуален ССО
СОБСТВЕНИК................................................................ Не

Разходи за строителни и монтажни работи
Разходи, свързани със заснемания, технически и работни проекти
Разходи за строителен надзор и оценка на съответствието на проектите 
Разходи за авторски контрол
Разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от 
националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните 
компетентни органи
Разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация

Разпределен индикативен бюджет за индивидуален ССО
СОБСТВЕНИК................................................................ Не

Разходи за строителни и монтажни работи
Разходи, свързани със заснемания, технически и работни проекти
Разходи за строителен надзор и оценка на съответствието на проектите 
Разходи за авторски контрол
Разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от 
националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните 
компетентни органи
Разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация

Разпределен индикативен бюджет за индивидуален ССО
СОБСТВЕНИК................................................................ Не

Разходи за строителни и монтажни работи
Разходи, свързани със заснемания, технически и работни проекти
Разходи за строителен надзор и оценка на съответствието на проектите 
Разходи за авторски контрол
Разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от 
националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните 
компетентни органи

Разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация
Разпределен индикативен бюджет за индивидуален ССО
СОБСТВЕНИК................................................................ Не

Разходи за строителни и монтажни работи
Разходи, свързани със заснемания, технически и работни проекти
Разходи за строителен надзор и оценка на съответствието на проектите 
Разходи за авторски контрол
Разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от 
националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните 
компетентни органи
Разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация

Разпределен индикативен бюджет за индивидуален ССО
СОБСТВЕНИК................................................................ Не

Разходи за строителни и монтажни работи
Разходи, свързани със заснемания, технически и работни проекти
Разходи за строителен надзор и оценка на съответствието на проектите 
Разходи за авторски контрол
Разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от 
националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните 
компетентни органи
Разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация

Разпределен индикативен бюджет за индивидуален ССО
СОБСТВЕНИК................................................................ Не

Разходи за строителни и монтажни работи
Разходи, свързани със заснемания, технически и работни проекти
Разходи за строителен надзор и оценка на съответствието на проектите 
Разходи за авторски контрол
Разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от 
националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните 
компетентни органи
Разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация

Разпределен индикативен бюджет за индивидуален ССО
СОБСТВЕНИК................................................................ Не

Разходи за строителни и монтажни работи
Разходи, свързани със заснемания, технически и работни проекти
Разходи за строителен надзор и оценка на съответствието на проектите 
Разходи за авторски контрол
Разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от 
националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните 
компетентни органи
Разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация

Разпределен индикативен бюджет за индивидуален ССО
СОБСТВЕНИК................................................................ Не

Разходи за строителни и монтажни работи
Разходи, свързани със заснемания, технически и работни проекти
Разходи за строителен надзор и оценка на съответствието на проектите 
Разходи за авторски контрол
Разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от 
националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните 
компетентни органи
Разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация

Разпределен индикативен бюджет за индивидуален ССО
СОБСТВЕНИК................................................................ Не

Разходи за строителни и монтажни работи
Разходи, свързани със заснемания, технически и работни проекти
Разходи за строителен надзор и оценка на съответствието на проектите 
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№ на ССО Преки допустими разходи за: В обекта се 
развива 

стопанска 
дейност  
да/не*                      

Собствен финансов 
принос 

(лева с ДДС)

Стойност на 
безвъзмездна 

финансова помощ по 
ОПРР

(лева с ДДС)

Обща стойност на проекта 
(лева с ДДС)

Подпис на собственика

Разходи за авторски контрол
Разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от 
националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните 
компетентни органи
Разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация

Разпределен индикативен бюджет за индивидуален ССО

* При Да клетката оцветена в оранжево се попълва с 1,  а при Не с 0

Изготвил:……………………………………………….
Име/Подпис 

Дата:………………….

Общ размер на разходи по проекта  с приспаднати  вече извършени дейности
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