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ПОДКРЕПА ЗА 
УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО 

ОБНОВЯВАНЕ НА 
ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН 

ФОНД
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Национален план за възстановяване и устойчивост на Република 
България
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КЛЮЧОВИ 
ПРИОРИТЕТИ

▪ Подобряване енергийните 
характеристики на 
националния сграден фонд 
от жилищни сгради, чрез 
прилагане на интегрирани 
енергоефективни мерки

▪ Достигане на клас  на 
енергопотребление минимум 
B при жилищни сгради

▪ Стимулиране на минимум 30% 
спестяване на първична 
енергия за обновените 
жилищни сгради

▪ Ресурсна ефективност, 
икономическа 
целесъобразност, 
декарбонизация чрез ВЕИ, 
устойчив строителен процес

▪ Намаляване на енергийната 
бедност, чрез намаляване на 
разходите за енергия  

▪ Подобряване на условията и 
качеството за живот на 
населението в страната чрез 
технологично обновление и 
модернизиране на сградния 
фонд
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ДЕЙНОСТИ И ОБХВАТ НА ПРОЕКТА

Инвестиция: Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на 

жилищния сграден фонд

Финансов ресурс: 1 176 960 000 лв. без ДДС

Реформа 1: Създаване на звена на принципа „Обслужване на 

едно гише“

Реформа 2: Улесняване и повишаване ефективността на 

инвестиции в енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради (Изменение на Закона за управление на 

етажната собственост)
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УСЛОВИЯ И ЦЕЛИ

Допустими сгради: Многофамилни жилищни 

сгради, които са в режим на етажна собственост 

съгласно ЗУЕС

Условие за кандидатстване: Изготвени ТО, ТП, 

ОЕЕ и задължително постигане на клас на 

енергопотребление минимум B и минимум 30% 

спестявания на първична енергия за обновената 

сграда

Очакван резултат: Обновяване на многофамилни 

жилищни сгради с разгъната застроена площ над 

3,6 млн. кв. м.
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ПАРАМЕТРИ НА ФИНАНСИРАНЕТО

Въвежда се модел за предоставяне на финансова помощ, 

разделен в две групи с различни параметри на финансиране 

спрямо срока на кандидатстване на сдруженията на 

собствениците: 

Група 1 (кандидатстване до март 2023 г.)

▪ 100% от обновителните дейности като безвъзмездна 

финансова помощ;

Група 2 (кандидатстване от март 2023 г. до декември 2023 

г.)

▪ 80% от обновителните дейности като безвъзмездна 

финансова помощ;
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Цели:

▪ Разрешаване на пречките в инвестициите за 
енергийна ефективност в  многофамилните 
жилищни сгради, като улесни вземането на 
решения от собствениците на самостоятелни 
обекти

▪ Регламентиране на професионалното 
управление на етажната собственост в 
многофамилните жилищни сгради

▪ Създаване на законова възможност за 
учредяване на банкова сметка на етажната 
собственост

РЕФОРМИ
Реформа 2: Улесняване и повишаване 
ефективността на инвестиции в енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради
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Реформа 1: Създаване на звена на 
принципа „Обслужване на едно гише“

Цели:  
▪ Улесняване на реализацията на 

проекти за енергийно обновяване в 
сградния фонд  през целия проектен 
цикъл на обновителния процес

▪ Увеличаване на търсенето на 
енергийно-ефективни услуги чрез 
подобряване на осведомеността за 
ползите, доверието и мотивацията сред 
собствениците на сгради 

▪ Предоставяне на структуриран 
механизъм за получаване на цялостна 
информация
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ЕНЕРГИЙНА 
ЕФЕКТИВНОСТ В 

НЕЖИЛИЩНИ СГРАДИ
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Национален план за възстановяване и устойчивост на Република 
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КЛЮЧОВИ 
ПРИОРИТЕТИ

▪ Целенасочени инвестиции в 

сграден фонд за постигане на 

спестявания на енергия

▪ Въвеждане на „зелени“ 

обществени поръчки при 

изпълнение на мерките за ЕЕ

▪ Насърчаване използването на 

екологични материали

▪ Постигане на висок клас на 

енергопотребление „А“

▪ Увеличаване на сградите с 

близко до нулево 

потребление

▪ Постигане на 30% спестяване 

на първична енергия за всеки 

обект

▪ Насъраване на устойчиви 

инвестиции, зелена 

инфраструктура, 

възобновяеми източници, 

кръгова икономика
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Подкрепа на проекти на територията на цялата 
страна

Компонент 1 „Публични сгради“  - 370 млн. лв. 

държавни и общински сгради (в т.ч. сгради за административно 

обслужване, за културата и изкуството, сгради за спорт, както и 

сгради, собственост на Българска академия на науките). 

Компонент 2 „Сгради в сферата на производството, 
търговията и услугите“ – 235 млн. лв. 

Обекти, собственост на микро/малки, средни и големи 

предприятия на територията на цялата страна.
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ПИЛОТЕН ПРОЕКТ ЗА 
ЗЕЛЕНА МОБИЛНОСТ 
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▪ Реформа с цел да интегрира 
планирането на мерките за 
устойчива градска 
мобилност с документите за 
стратегическо планиране на 

регионалното и 

пространствено развитие

▪ Стимул към общините да 

разработят/актуализират 

своите планове за 
устойчива градска 
мобилност

▪ Насърчаване на решения за 

зелена мобилност между 

средно големите градове и 

функционално свързаните с тях 

населени места

▪ Фокус върху партньорства 

между общините и 

транспортните оператори за 

намиране на устойчиви за 

решения за свързаност

Add a Footer 11

КЛЮЧОВИ 
ПРИОРИТЕТИ
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Ресурс: 100 млн. лв. за закупуване и доставка на 

нулевоемисионни превозни средства (автобуси 

и/или тролейбуси) за градския и междуселищния 

обществен транспорт, зарядни станции, ИТС, мерки 

за безопасна градска мобилност. 

Бенефициенти: 

▪ 40 градски общини

▪ партньорства на градски общини и 

оператори на обществения транспорт 

(включително междуселищен), действащи на 

съответната територия

Цел: Поне 1 интегриран проект във всеки регион
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БЮДЖЕТ И ОБХВАТ
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REPUBLIC OF BULGARIA
EUROPEAN UNION
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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