
 

   

 

“Този документ е създаден в рамките на Споразумение за реализация на инвестиционната програма с регистрационен номер BG16RFOP001-1.040-0039-C01, в рамките на процедура за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG16RFOP001-1.040, което се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Петрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

Приложение № 5  

към Процедура за извършване на оценка на подадените заявления за интерес и финаносва помощ и срокове 
по Инвестиционен приоритет Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради включен в Инвестиционната програма на Община Петрич по Ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие“ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020  
 

РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ЗИФП И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ 

 

 

№ 
Наименование на 
сдружението на 
собствениците 

Номер и дата на подаване на 
заявлението за интерес и 

финансова помощ 

Статус на ЗИФП 
Наличие на сключен договор между 

общината и сдружението на 
собствениците 

Наличие на сключен договор за 
целево финансиране между 

общината и УО на МРРБ 

  

Одобрено,  
отхвърлено 

Дата на 
одобрение 

/отхвърляне 

Да/Не 
Номер и дата на сключения 

договор 
Да/Не 

Номер и дата на 
сключения договор 

1 

СС „Вяра“ гр. Петрич, 
община Петрич, ул. 
„България“ № 32 94-00-1065(2)/04.04.2016 г. Да 14.03.2017 г. Да 17.03.2017 г. Не НП 

2 

СС „Калабак“ гр. Петрич, ул. 
„България“№ 30, бл. 3, вх. А 
и вх. Б 94-00-135/09.01.2017 г. да 14.03.2017 г. Да 17.03.2017 г. Не НП 

3 

  Общ. Петрич, гр. Петрич, 
ул. „Сандо Китанов“ № 11, 
блок Лебед 

 94-00-985-001-
001/28.02.2017 г. Да 14.03.2017 г. Да 17.03.2017 г. Не НП 

4 

 Общ. Петрич, гр. Петрич, ул. 
„Сандо Китанов“ № 9, блок 
Явор 

94-00-1000-001-
001/28.02.2017 г. да  14.03.2017 г. Да 17.03.2017 г.  Не НП 

5 
 Гр. Петрич, ул. „Екзарх 
Йосиф“ 25, вх. А и вх. Б  94-00-1409/08.03.2017 г.  да  14.03.2017 г.  да  17.03.2017 г.  не  НП 


