
Регистри на фирми, извършващи обследвания за енергийна 

ефективност и обследвания за установяване на техническите 

характеристики на сградите 

 

Регистър на вписани фирми по чл. 44, ал. 1 от Закон за енергийната ефективност за 

изготвяне на обследвания за енергийна ефективност – пояснение: от падащо меню на 

страницата се избира вписани фирми по чл. 44, ал. 1 

https://portal.seea.government.bg/bg/Companies/Register 

Регистри по чл. 176в, ал. 1-4 от Закон за устройство на територията на лицата, 

извършващи обследване на строежите (Технически паспорт): 

 Регистър на лицата, извършващи дейността консултант   

ДНСК (government.bg) 

Регистър на инженерите с пълна проектантска правоспособност 

2_PPP_01.10.2022-.pdf (kiip.bg) 

 СПИСЪК на лицата, упражняващи ТК (технически контрол) по част "Конструктивна“   

3_ТК-сайт-28022022.pdf (kiip.bg) 

 РЕГИСТЪР - ЧЛЕНОВЕ НА КАБ (Камара на архитектите в България) , 

Членове на КАБ - Камара на Архитектите в България (kab.bg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portal.seea.government.bg/bg/Companies/Register
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://kiip.bg/documents/register/2_PPP_01.10.2022-.pdf
https://kiip.bg/documents/register/3_%D0%A2%D0%9A-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-28022022.pdf
https://kab.bg/registr/arhitekti/


 

 

Съгласно Раздел III Задължение за уведомление чл. 9 съгласно Наредба № РД-02-20-8 от 11 

май 2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на 

собствениците в сгради в режим на етажна собственост, Председателят на управителния съвет 

(управителят) на сдружението на собствениците уведомява общината за всяка промяна в 

обстоятелствата като наименование на сдружението, адреса, срокът, за който е учредено, 

предметът на дейност, представените идеални части в сдружението, имената и адресът на 

членовете на управителния съвет (управителя) и начина на представителство. Уведомленията 

се извършват в 14-дневен срок от настъпване на промяната. Към уведомлението (Приложение 

5) се прилагат документи, удостоверяващи промяната.  

 

 

Съгласно Раздел III Задължение за уведомление чл. 11 съгласно Наредба № РД-02-20-8 от 11 

май 2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на 

собствениците в сгради в режим на етажна собственост, Управителите или председателите на 

управителните съвети подават в едномесечен срок от избирането им уведомление 

(Приложение 6), което съдържа имената, адрес и телефон на членовете на управителния съвет 

или на управителя и адреса на сградата на етажна собственост, както и адрес а 

кореспонденция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


