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тел. 02/4373885;0897/948215

Процедура „Подкрепа за енергия от ВЕИ за домакинствата - Покана 1“

Документи за кандидатстване – по Вариант 2 (доставка,
монтаж и пускане в експлоатация на съоръжението до 10
kWp след като сключите договора за финансиране)

1. Документ, доказващ българско гражданство, гражданство на държава членка на
Европейския съюз или статут на постоянно пребиваващ в Република България гражданин
на трета държава;

2. Документ за собственост на жилище в собствена еднофамилна сграда или
многофамилна сграда, за която се кандидатства;

3. Декларация за съгласие от съсобственик на имота (по образец). Подава се в случай
на съсобственост на жилището – подписана, датирана, сканирана;

4. Решение на Общото събрание на етажната собственост по чл. 17, ал. 2, т. 5 от
Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС), прието със съответното мнозинство.
Документът се прилага, само когато имотът се намира в сграда в режим на етажна
собственост – подписано, датирано, сканирано;

5. Удостоверение от общината, че жилището, за което се кандидатства е декларирано
като основно и не се ползва за стопанска дейност – подписано, датирано, сканирано;

6. Декларация при кандидатстване (по образец) – подписана, датирана, сканирана;

7. Фактури за потребление на електрическа енергия на жилището/имота за
период от 6 месеца или справка от доставчика на електрическа енергия за период от 6
месеца, считано преди обявяване на настоящата процедура чрез подбор на проектни
предложения;

8. Разрешение за строеж за изграждането на фотоволтаична системи до 10 kWp;

9. Оферта за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на инсталацията/системата,
съдържаща данни за техническите параметри на основните съоръжения от
инсталацията/системата, отговарящи или по-добри от минималните изисквания (заверена
с подпис и печат на фирмата, която е изготвила офертата);

10. Данни за техническите параметри на основните съоръжения от
инсталацията/системата, отговарящи или по-добри от минималните изисквания;

11. Снимки в жилището, показваща използването на неефективен източник на
топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.);

Допълнително, ако желаете да работим заедно:

12. Пълномощно за подаване на предложението за изпълнение на инвестиция (по
образец) – подписано, датирано, сканирано;

13. + такса в размер на 500 лв. +ДДС при подаване на проектното предложение,

и 1 000 лв.+ ДДС при подписване на административния договор с проекта.

Таксите не се възстановяват!

14. Договор за консултантска услуга
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