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Възстановим подпис

X И-1996/23.11.2022

Деловодство НСОРБ

Подписано от: EVGENIYA RADKOVA NEMSKA  

ДО 

КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ  

 

КМЕТОВЕТЕ НА РАЙОНИТЕ НА ОБЩИНИТЕ 

ВАРНА, ПЛОВДИВ И СТОЛИЧНА 

 

ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ НА НСОРБ ПО  

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, НАЦИОНАЛНИ И 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 

 

 

Относно:  Обществено обсъждане на проект на документи за кандидатстване по 

процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -

eтап II“ по Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ). 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

В Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в 

България (ИСУН), на https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-

9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/fbf34c6a-8f67-4d16-9019-3bd43c71b70f е 

публикуван проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за 

устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд -eтап II“ по 

Националния План за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Основната цел 

на процедурата е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд 

от жилищни сгради. 

Общият бюджет на процедурата е почти 282.5 млн. лв., минималният размер 

на проект е 50 хил. лв., а максималният 7.5 млн. лв. Финансирането на 

одобрените сгради ще е до 80 % безвъзмездна финансова помощ, 20% е 

самоучастието на сдруженията на собствениците. 

Предвижда се общините/районите на общините да кандидатстват в 

партньорство със Сдружения на собствениците на сгради, регистрирани по 

Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Допустими за 

финансиране са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по 

реда на ЗУЕС, т.е. в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/fbf34c6a-8f67-4d16-9019-3bd43c71b70f
https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoPublicDiscussion/fbf34c6a-8f67-4d16-9019-3bd43c71b70f


2 

 

принадлежат на повече от един собственик и са проектирани преди 26 април 

1999 г.  

Няма ограничения в броя на проектите, с които може да кандидатства една 

община/ район на община, но в рамките на едно предложение, може да се 

включи само една сграда/ блок -секция/ група от блок- секции. 

Допустими за финансиране, са: 

 Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани 

като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност: 

o По външните сградни ограждащи елементи: 

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

- топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, 

покриви, подове и др.); 

o По системите за поддържане на микроклимата: 

- ремонт, модернизация или подмяна на амортизирани общи части на 

системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване 

на енергийната ефективност, в границите на вътрешната отоплителна 

инсталация и без да се засягат съоръжения и арматурата собственост на 

топлофикационни предприятия, регистрирани по Закона за енергетиката; 

- реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като 

се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки 

собственик на самостоятелен обект в сградата; 

- 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; 

 Поставяне/инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми 

енергийни източници за енергийните потребности на общите части на сградата и 

батерии за съхранение на енергия, ако са предписани в енергийното обследване; 

 Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките 

за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата 

в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите 

строителни и монтажни работи са 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 единствено 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 
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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 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. 

Задължително изискване е след изпълнението на мерките в 

многофамилната сграда да се постигне клас на енергопотребление „В“ и 

минимум 30% спестяване на първична енергия. 

Наличието на енергийно и техническо обследване (включително сертификат за 

енергийни характеристики на сграда в експлоатация и технически паспорт) е 

предварително условие за кандидатстване. 

За изпълнението на отделните дейности - по изготвяне на обследване за 

енергийна ефективност и технически паспорт,  проектиране, оценка на 

съответствието, СМР, въвод в експлоатация и др.- се прилагат референтни 

цени на км. м. за сгради с до и над 8 надземни етажа с жилищно 

предназначение. 

Продължителността на изпълнението на всеки проект следва да е до 30 месеца.  

Кандидатстването с проекти е в срок не по-късно от 16:00 часа на 31.12.2023 г. 

За формиране на общо становище по проекта на Насоките за кандидатстване, до 

16 декември на електронна поща namrb@namrb.org ще очакваме Ваши 

мотивирани предложения и коментари. При предоставянето на същите, молим да 

посочвате наименованието на документа и раздела от същия, към които 

коментарите се отнасят.   

   С уважение, 

Възстановим подпис

X
Силвия Георгиева

Изпълнителен директор НСОРБ

Подписано от: Silviya Nedelcheva Georgieva  

Силвия Георгиева 

  Изпълнителен директор 
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