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Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на 
Република България 

 

      
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ  

ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 

На 16 и 17 февруари 2012 г., заместник кмета по „Европейско финансиране и 
обществени поръчки” инж. Красимира Георгиева, взе участие в работна 
среща, посветена на сътрудничеството с общините при реализиране на схема 
BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в 
многофамилни жилищни сгради”. Основна цел на схемата е да се осигурят 
по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в 
градските центрове. Конкретен бенефициент по схемата е дирекция 
“Жилищна политика” в Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, която е отговорна за прилагането на жилищната политика в Република България 
и има ангажимент да изпълни проекта.  

Жилищният фонд е един от ключовите фактори в борбата срещу социалната изолация и 
безработицата, като същевременно превръща нашите градове в по-добри места за живеене и работа, 
насърчава хармонията вътре, във и помежду общностите и усилията да се постигнат целите за 
устойчиво развитие. 

Оперативна програма „Регионално развитие” посредством схемата BG161PO001/1.2-01/2011 
финансира изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в 36 
градски центрове, един от които е и гр. Враца. 

Допустими дейности:  
o извършване на обследвания за енергийна ефективност;  
o внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ;  
o топлинна изолация на външни ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);  
o основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни 

стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО, вкл. смяна на горивната 
база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект,  

o изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) – 
слънчеви системи за осигуряване на енергия за собствени (битови) нужди, които не генерират 
приходи в процеса на експлоатация на съоръженията;  

o ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/вентилационна инсталация;  
o ремонт на електро инсталация в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление в 

обекта на интервенция (жилищната сграда);  
o инсталиране на автоматизирани сградни системи за управление;  
o съпътстващи строително-монтажни работи.  

За всяка одобрена за финансиране жилищна сграда, собствениците ще получат като безвъзмездна 
финансова помощ: 100 % от разходите за техническо обследване и обследване за енергийна 
ефективност и 50% от разходите строително-монтажни работи. Собствениците ще следва да осигурят 
останалите 50 % със собствени или заемни средства.  

Към настоящия момент гражданите могат да провеждат събрания на собствениците, 
относно горепосочената схема и след заявен интерес от тяхна страна да сключват сдружения 
съгласно Закона за етажната собственост.  

За повече информация: интернет страницата на ОП «Регионално развитие» - http://www.bgregio.eu/. 
На страницата на МРРБ, www.mrrb.government.bg,  са публикувани телефони за информация и 
въпроси на граждани, свързани със схемата: тел. 02 9405 415 – СНЕЖАНА АЛЕКСИЕВА, държавен 
експерт 02 9405 417 – ЕЛЕНА АНТОВА, главен експерт. 

 
 


