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СПРАВКА ЗА НАЧИНА НА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СТРАНА НА ССО1 

В сграда/блок секция с адрес: 

гр. .....................................ул………………………………………………………………….., №:……….., вх….....с  

......................брой самостоятелни обекти, ………………..брой собственици 

№ Самос- 
тоятелен 

обект  

Трите имена на собствениците на 
самостоятелни обекти 

Индикативна 
дължима 

сума от ССО  

Източник за акумулиране на сумата 
 

Подпис 

банков 
кредит/
банка ФЖО 

налич
ни 

средст
ва 

община/дър
жавна 

институция/
др. 

друго 
(опишете) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

                                                             
1 Информацията включва всички ССО в сградата/блок секцията независимо от това дали членуват или не в СС, което ще кандидатства по Проекта 
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ДАТА:……….                   ПОДПИС:………………….                                                                                                                             
                                                                                                                                  Име и фамилия                                       

/ПРОЕКТЕН МЕНИДЖЪР/      
Район за планиране/София: ………………….. 

Указания за попълване: 

1. Информацията в Колони 2 и 3 следва да съответства на данните от справката за ССО (Приложение VI.2.1-3) от 
Методологията и се попълва на база данните от Книгата на етажната собственост 

2. Колона 4 се попълва със сумите от Таблица 3 „Индивидуални сметки на собствениците” към Приложение VI.2.3-1, както са  
приети и подписани от отделните ССО. 

3. Колона 5 се попълва, когато ССО ще тегли кредит  без помощта на финансовия механизъм по проекта (ФЖО). В колоната се 
посочва наименованието на търговската банка.  

4. Колона 6  се попълва в случаите, когато СС/ССО кандидатстват за кредит/гаранция чрез ФЖО. На съответния ред в колоната 
се попълва идетификационния номер на предварителния договор за кредит/гаранция сключен с ФЖО. 

5. Колона 7 се попълва с „ДА” в случаите, когато собствениците ще осигурят своя финансов дял с налични финансови средства. 

6. Колона 8 се попълва с наименованието на съответния източник на средства за осигуряване на финансовия дял на 
собственика. Напр.: в случаите когато собственик е община или др. държавна или общинска институция, източникът е  
държавен или общински бюджет. В случаите, в които следва да се отрази помощ за неплатежоспособни собственици – 
посочват се източниците: общото събрание на СС, общината, ведомство, институция и др., които са взели решението за 
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подкрепа по надлежния ред. В този случай се записва и № и датата на акта, с който управителните органи на съответната 
институция е отпуснал средства на собственика. 

7. Колона 9 се попълва, когато източника за осигуряване на финансовия дял на отделния собственик е различен от изброените. 
При липса на приети и подписани от отделните ССО Индивидуални сметки отговарящи на сметките от Таблица 3 
„Индивидуални сметки на собствениците” към Приложение VI.2.3-1, управителят на СС/Председателят на управителния съвет 
на СС следва да отрази срещу съответния собственик решенията взети от ОС за тяхното обезпечаване и документирани с 
протокол на общо събрание. В случаите на наличие на такива собственици в сградата/блок секцията, вземането на 
решение от ОС на СС за обезпечаване на тяхния финансов дял е задължително условие за кандидатстване и 
осигуряване 100% обезпечаване на финансовото участие на СС в ПРОЕКТА. 

8. Колона 10 се полагат подписи на отделните ССО. За верността на информацията, нанесена в редовете за собственици, които 
не са членове на СС и такива, които не са приели и подписали Индивидуалните си сметки  се подписва управителя на 
СС/Председателя на управителния съвет на СС. 


