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ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО 

ПРОЦЕДУРА

„ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО 

ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА 

ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД 

- ЕТАП I”
гр. Eлхово, декември 2022 г.



!

Цел на процедурата

Настоящата процедура е насочена към енергийно

обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се

цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност :

да се подобрят условията на живот на домакинствата;

да се повиши качеството на живот на цялото население и

бъдещите поколения във връзка с намалелите емисии на

парникови газове и т.н.
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Размер на средствата по процедурата

Общият размер на средствата за тази процедура е в

размер на 1 129 881 600 лева с включен ДДС.

Минималният размер на заявените средства по всеки

индивидуален проект е 50 000 лева.

Максималният размер на заявените средства по всеки

индивидуален проект за сграда не може да надхвърля 9 500 000

лева.
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Размер на средствата по процедурата

Община 

Максимална стойност на БФП, което даден водещ 

партньор/община може да получи в лв.

Столична община* 150 000 000,00 

Пловдив*, Варна *, Бургас 80 000 000,00
Видин, Плевен, Русе, Велико Търново,  Стара Загора,  

Благоевград 50 000 000,00

2-ра група - 40 градски общини: Враца, Ловеч, Лом, 

Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, 

Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, 

Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, 

Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, 

Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, 

Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, 

Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, 

Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков и 

Сандански 30 000 000,00

215 общини, попадащи в дефиницията за селски 

район, съгласно Споразумението за партньорство 

2021-2027 г. 15 000 000,00



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Настоящата процедура е първи етап от изпълнението на подмярка 

„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден 

фонд“ към компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ на 

Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). 

Първият етап предвижда интензитетът на безвъзмездната

финансова помощ да е 100% от допустимите разходи, като

набирането на проектни предложения за изпълнение на

инвестиции да приключи на 31.05.2023 г.



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Кандидатстването за финансова помощ по настоящата

процедура се осъществява въз основа на предложения, които се

подават през Общината и се оценяват в съответствие с критериите,

описани в Насоки за кандидатстване.



ДОПУСТИМОСТ НА СГРАДИТЕ

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които

се управляват по реда на Закона за управление на етажната

собственост (ЗУЕС)* и са проектирани преди 26 април 1999 г.

* Многофамилните жилищни сгради, които се управляват по реда на

ЗУЕС са тези, в които броят самостоятелни обекти са най-малко

четири и принадлежат на повече от един собственик. Сградата

следва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в

която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се

заема от жилища (съгласно § 5, т. 29 от Допълнителните разпоредби на

ЗУТ).



Допустими кандидати

Крайни получатели по настоящата процедура са Сдруженията на

собствениците, регистрирани по ЗУЕС.

Предложения за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура

могат да бъдат подавани само в партньорство с общинска

администрация.

Общинската администрация ще бъде водещ партньор в проекта и ще

изпълнява функциите по неговото административно и финансово

управление, както и отчитането му.



Допустими дейности за финансиране

• Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които

са предписани като задължителни за сградата в обследването за

енергийна ефективност:

- подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);

- топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни

стени, покриви, подове и др.);

 По системите за поддържане на микроклимата:

- ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части

на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите

части;

- инсталиране на система за автоматизирано централизирано

управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;



Допустими дейности за финансиране

• Съпътстващи строителни и монтажни работи - свързани

единствено с възстановяването на първоначалното състояние,

нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната

на дограма в самостоятелния обект;

• Ремонт на покрив (скатен или плосък покрив), който може да

включва дейности по възстановяване на покрития, хидроизолация,

обшивки, водоотвеждаща система – допустимо само при предписана в

енергийното обследване енергоспестяваща мярка „Топлоизолация на

покрив“;

• СМР, които произтичат от нормативни изисквания свързани с

безопасната експлоатация на сградите и са предписани като

задължителни в техническия паспорт на сградата и СМР, които са

нормативно необходими за въвеждане на сградата в експлоатация:



• СМР, свързани с отстраняване на локални дефекти и

повреди, които не нарушават общата конструктивна устойчивост

на сградите, но в същото време създават пряка опасност за

преките ползватели или неотстраняването им би довело до по-

сериозни промени в носещата конструкция на сградата в

бъдеще;

• СМР, свързани с осигуряване на пожарна безопасност,

ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна

инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда до

входа на жилищната сграда.



Важни изисквания !

• След изпълнение на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) сградите

следва да постигат клас на енергопотребление „В” или по-

висок.

• Задължително изискване е след изпълнение на мерките в

многофамилната сграда да се постигне минимум 30%

спестяване на първична енергия.



Степен на проектна готовност

Сдруженията на собствениците, се обръщат за партньорство

пред Общината, като подават заявление за участие по образец.

За сградата следва да бъде представено :

1. Заявление за участие;

2. Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за

енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда

на чл. 48 от ЗЕЕ;

3. Обследване за установяване на техническите характеристики,

свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от

ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени

в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на

строежите;



Степен на проектна готовност

4. Документи свързани с проведените общи събрания за създаване

на СС

5. Декларации за готовност за осигуряване на достъп до

самостоятелните обекти;

6. Други документи необходими за изготвянето на проектното

предложение и изпълнението на проекта.



Степен на проектна готовност

След преглед на посочената документация и изготвяне на

обобщено КСС – Общината предлага на Сдружението да сключат

партньорско споразумение.

В партньорското споразумение двете страни разписват всички

права и задължения на партньорите, за периода на кандидатстване и в

периода на изпълнение на дейностите.

Отчитайки необходимото време за проверки и други

подготвителни дейности, Общината ще приема заявления за

участие в срок не по - късно от 10.05.2022 г.



РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ

Предложенията по настоящата процедура се оценява както следва :

 по критерии за административна допустимост и

 оценка на качеството

Оценката на административна допустимост се извършва по критериите,

посочени в раздел „Критерии за оценка на административна допустимост“,

които се отбелязват с „ДА“, „НЕ“ или „Н/П“ (не е приложимо).

Предложения, получили минимум 72 точки на етап „Оценка на

качеството”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за

финансиране се предлагат всички предложения по реда на класирането до

покриване на общия размер на финансови средства. Всички предложения, които

са преминали минималния праг на оценка, но за които не достига финансиране

по настоящата процедура, ще формират списък с резервни предложения, които

може да бъдат финансирани в случай на наличие на недоговорен/спестен

финансов ресурс.



РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯ

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

https://elhovo.bg/wp-content/uploads/2022/12/КРИТЕРИИ-ЗА-ОЦЕНКА.pdf

