
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 

Съобщение 

Днес, 29.04.2015 г., на заседание на Министерския съвет бе приет 
проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 
18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и 
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за 

определяне на органите, отговорни за реализацията й (Обн., ДВ, бр. 10 от 6 
февруари 2015 г., попр. ДВ, бр. 18 от 10 март 2015 г.). 

Одобрените изменения в Методическите указания по Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са в 

следните насоки: 

 При наличие на свързано строителство, а именно няколко блок-
секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, 

т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ 
архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции/сгради 

да кандидатства заедно по Националната програма. По 
изключение, при невъзможност за участие на цялата група и по 
преценка на общината, от съответната група може да бъде 

допуснато да кандидатстват минимум половината от свързаните 
блок-секции/сгради, които следва да покриват изискването за 

минимум 36 самостоятелни обекта и да са последователно 
разположени. Това изключение важи за група от минимум от две 
блок-секции или за група от повече от две свързано застроени сгради.  

 По изключение и по преценка на общината през 2015 г. могат 
да бъдат одобрявани за обновяване и сгради с минимум 32 

самостоятелни обекта с жилищно предназначение, които са 
построени преди 1975 г. и са с доказани конструктивни 
проблеми!!! 

 По изключение и по своя мотивирана преценка общината може 
да допусне одобрение на сграда ако не са представени 

документи/декларации за осигуряване на достъп до всички 
самостоятелни обекти. Изключението може да се прилага за не 
повече от 5% от самостоятелните обекти. При това изключение 

общината следва да намери подходящо техническо решение, да 
се извършат дейностите по обновяването, включително и в 

съответните самостоятелни обекти при необходимост, с оглед 
постигане на цялостна визия на сградата и клас на енергопотребление 
„С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност 

на сгради. При това изключение общината задължително следва 
да съблюдава изискванията на програмата по отношение на 

схемата за минимална помощ и за тези самостоятелни обекти, 
за които не е представена декларация-образец за достъп 
(приложение № 12). Ако сред тях има самостоятелни обекти, които се 

използват за извършване на стопанска дейност, в т.ч. и в случаите на 
отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица 



със свободни професии, то към тях задължително са приложими 

правилата на схемата за минимална помощ. При това изключение 
задължително решенията на сдружението за осигуряване на достъп до 

самостоятелните обекти и за съгласие за изпълнение на предложените 
в резултат на техническото и енергийното обследване допустими 
дейности се внасят за приемане от общото събрание на собствениците 

при изискванията за кворум и мнозинство съгласно ЗУЕС.  
 След направен преглед и детайлен анализ на одобрените към 

момента сгради, като бяха отчетени и параметрите на 
публикуваните обществени поръчки от общини заложеният 
лимит за техническо обследване и обследване за енергийна 

ефективност е актуализиран от 200 млн. лв. на 100 млн. лв. 
Пазарната цена на предлаганата услуга е по-ниска. Редуцираната сума 

остава в програмата и ще бъде използвана за същинските дейности по 
обновяването. 

 Във връзка с последните промени в Наредба № 7 от 2004 г. за 

енергийна ефективност на сгради са направени изменения и 
допълнителни разяснения в Методическите указания.  

 С цел по-доброто разбиране на някои текстове са направени 
допълнителни разяснения, както и са отстранени 

несъответствия в документи, приложения към Методическите 
указания. 

 С оглед въведеното изключение в Методическите указания по 

отношение осигуряване на 100% съгласие за достъп до всички 
самостоятелни обекти са разработени три нови приложения – 

образци към Методическите указания: приложение № 15 - 
образец „Покана за ОС на собствениците“; приложение № 16 - 
образец „Протокол от залепване на поканата за свикване на ОС 

на собствениците“; приложение № 17 - образец „Протокол за 
проведено ОС на собствениците (етажната собственост)“. 

Добавено е и ново приложение № 4 към „Договор за целево 
финансиране“ (Приложение № 11). 

Промените по документите са маркирани в цвят. Заявления за 
интерес и финансова помощ, подадени в общината, за които 

процедурата по оценка не е приключила, ще се разглеждат по новия 
ред, без да е необходимо да бъдат допълвани и променяни съобразно 

изменените образци на документи, с изключение на случая на 
прилагане на изключението за осигуряване на достъп до всички 
самостоятелни обекти, при който подаденото Заявление за интерес и 

финансова помощ е необходимо да се допълни с Приложение № 15, 
Приложение № 16 и Приложение № 17 от Методическите указания.  

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в 

„Държавен вестник“. 

 


