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Обявен е прием по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно

обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ чрез подбор на

предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по

подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния

сграден фонд“ с финансиране по линия на механизма за възстановяване и

устойчивост.

Община Берковица е избираем получател на финансиране по процедурата,

попадаща в групата на 215 общини, попадащи в дефиницията за селски

район, съгласно Споразумението за партньорство 2021-2027 г. По

програмата е определен лимит за финансиране, който не може да надвишава

15 милиона лева.

Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмезднафинансова помощ

АКЦЕНТИ НА 

ПРОЦЕДУРАТА



Процедура за предоставяне на БФП 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). Настоящият

първи етап предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да

е 100% от допустимите разходи и набирането на проектни предложения да

приключи на 31.05.2023 г.

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от

МВУ е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от

жилищни сгради.

АКЦЕНТИ НА 

ПРОЦЕДУРАТА



След приключването на този първи етап, СНД (Структура за наблюдение и

докладване) ще обяви нова процедура за изпълнение на втори етап на

изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване

на жилищния сграден фонд“. Във вторият етап интензитетът на

безвъзмездната финансова помощ ще бъде 80% от допустимите разходи и

ще стартира след края на тази процедура и кандидатстването по нея ще

приключи на 31.12.2023 г. Поради различния интензитет на помощта и

необходимостта от осигуряване на собствено участие от сдруженията на

собствениците се предвижда в информационната система на МВУ да бъде

публикувана самостоятелна процедура за кандидатстване, която да отразява

спецификите свързани с изискването за осигуряване на собствено участие

от страна на СС.

АКЦЕНТИ НА 

ПРОЦЕДУРАТА



Кандидатстването по процедурата ще се осъществява въз основа на

предложения, които подават през общината партньор и се оценяват в

съответствие с критериите, описани в Насоки за кандидатстване.

Кандидатите за средства подават предложение за изпълнение на инвестиция

чрез формуляр за кандидатстване в ИС за МВУ в съответствие с условията,

определени в Насоките за кандидатстване.

Община Берковица ще приема заявления за участие в процедурата до

17:00 часа на 10.05.2023 г.

Ще се оценяват по показатели като, но не само:

 Процент енергийно спестяване в годишното потребление на първична

енергия в резултат на енергоспестяващитемерки;

 Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи);

АКЦЕНТИ НА 

ПРОЦЕДУРАТА



 Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение

на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична

енергия в kWh на годишна база в лв./kWh/г;

 Целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност като брой

самостоятелни обекти с жилищно предназначение в сградата

(Максимални и минимални точки: над 72 жилища – 25 точки и ≤ 18

жилища – 10 точки);

 Ниво на ангажираност на членовете на ЕС в СС към изпълнението на

проекта – Собствениците на > 95% от идеални части от общите части на

ЕС членуват в СС и са подкрепили изпълнението на проекта при

гласуването на общотосъбрание - 25 точки.

АКЦЕНТИ НА 

ПРОЦЕДУРАТА



Предложения, получили минимум 72 точки на критерии за оценка на

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

за финансиране се предлагат всички ПИИ по реда на класирането до

покриване на общия размер на бюджета по процедурата.

Всеки администратор на БФП/водещ партньор може да подаде само едно

проектно предложение за една сграда или блок-секция. Няма ограничение

по отношение на броят на обектите, които може да бъдат подадени от една

община, но следва да бъде съобразен с максималния размер на средствата

на ниво процедура.

Крайни получатели по настоящата процедура са Сдружения на

собствениците, регистрирани по ЗУЕС, в допустимите за финансиране

сгради в които самостоятелни обекти с са най-малко четири и принадлежат

на повече от един собственик.

АКЦЕНТИ НА 

ПРОЦЕДУРАТА



Предложения за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура могат

да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация на

общината, където се намира сградата. Общинската администрация ще бъде

водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото

административно и финансово управление, както и отчитането му пред

СНД. В настоящата схема е допустимо една община да участва с повече от

едно проектно предложение, при условие, че не е за една и съща сграда.

Партньорствата, създадени за целите на настоящата процедура за

предоставяне на средства, не е необходимо да бъдат регистрирани в

съда.

При подаване на предложение с партньор следва да се представи

Партньорско споразумениепо образец на програмата.

АКЦЕНТИ НА 

ПРОЦЕДУРАТА



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.

Сдружения на собственици подали заявления за подкрепа

от Националната програма за енергийна ефективност в

многофамилни жилищни сгради, няма да ползват

предимство при кандидатстване по настоящата процедура

и следва да подадат всички изискуеми документи.

АКЦЕНТИ НА 

ПРОЦЕДУРАТА



Сдружения на собствениците, подали заявления по

Националната програма, е необходимо да проведат ново

общо събрание на собствениците и да подадат ново

заявление, в съответствие с образците и указанията на

процедурата.

Сдружения на собствениците, подали заявления по

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е

необходимо да проведат ново общо събрание на

собствениците и да подадат ново заявление, в съответствие

с образците и указанията на процедурата.

АКЦЕНТИ НА 

ПРОЦЕДУРАТА



Сдружения на собствениците, които са регистрирани преди

2023 г. е необходимо да представят ново Споразумение за

създаване на СС, включващо условията и изскванията на

настоящата процедура.

За целта е необходимо провеждане на общо събрание на СС

и приемане на споразумението.

АКЦЕНТИ НА 

ПРОЦЕДУРАТА



• Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които

са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна

ефективност:

 По външните сградни ограждащиелементи:

- 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:

- изграждане на системи за оползотворяване на енергията от

възобновяеми източници за енергийните потребностина сградата;

- ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за

отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на

енергийната ефективност;

ДОПУСТИМИ 

ИНВЕСТИЦИОННИ 

ДЕЙНОСТИ 



- ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части

на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;

- инсталиране на система за автоматично централизирано

управление на топлоподаването при локални източници (за сградата/блок-

секця), собственост на собствениците на самостоятелни обектив сградата;

- инсталиране на система за автоматизирано централизирано

управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;

- поставяне/инсталиране на системи за възобновяеми енергийни

източници, ако са посочени в енергийното обследване

ДОПУСТИМИ 

ИНВЕСТИЦИОННИ 

ДЕЙНОСТИ 



• 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 само при предписана в

енергийното обследване енергоспестяваща мярка „Топлоизолация на

покрив“;

ДОПУСТИМИ 

ИНВЕСТИЦИОННИ 

ДЕЙНОСТИ 



• 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 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).

ДОПУСТИМИ 

ИНВЕСТИЦИОННИ 

ДЕЙНОСТИ 



ВАЖНО!

НЯМА ДА СЕ ФИНАНСИРАТ:

• Подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти;

• Подмяна на асансьори с нови или втора употреба;

• Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти;

• Изпълнение на дейности по вертикална планировка около сградата;

• Ремонт и подмяна на ВиК инсталации.

ДОПУСТИМИ 

ИНВЕСТИЦИОННИ 

ДЕЙНОСТИ 



Допустими за финансиране са и следните съпътстващи дейности:
 Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ –

първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на

предложение по настоящата процедура;

 Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики,

свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ, архитектурно

заснемане и на технически паспорт на сградата;

 Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен

одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност)

след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;

 Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно

ЗУТ;

 Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;

 Въвеждане на обекта в експлоатация;

 Публичност и информация на проекта;

 Организация и управление на проекта.

ДОПУСТИМИ 

ИНВЕСТИЦИОННИ 

ДЕЙНОСТИ 



В случай, че мерките включват системи за отопление и охлаждане и/или

производство на електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ),

допустими са само такива за обезпечаването на енергийното потребление в

общите част на сградата. Изграждането на съоръжение за производство на

енергия от ВИ е допустимо, само ако съоръжението за производство на

енергия от ВИ ще бъде собственост на крайния получател и произведената

енергия ще се използва за нуждите на сградата.

Водещият партньор следва да представи доклад от обследването, от който

да става ясно, че производството на електрическа и/или топлинна енергия,

осъществено със средства от МВУ, е за собствено потребление и същото не

надхвърля необходимото количество енергия за покриване нуждите на

съответната сграда. (в случаите, когато предложението включва мерки за

отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от

възобновяеми източници).

ДОПУСТИМИ 

ИНВЕСТИЦИОННИ 

ДЕЙНОСТИ 



На етапа на кандидатстване към ПИИ кандидатът следва да представи:

1. Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за

енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на

чл. 48 от ЗЕЕ, за всяка сграда включена в предложението;

2. Обследване за установяване на техническите характеристики,

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

архитектурно заснемане и Технически паспорт в съответствие с

изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за

техническите паспорти на строежите, за всяка сграда включена в

предложението;

ДОКУМЕНТИ ЗА 

КАНДИДАТСТВАНЕ



Преки допустими разходи:

 Разходи за извършване на обследване за енергийна ефективност и

сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация,

обследване за установяване на техническите характеристики на сгради и

технически паспорт – разходите ще бъдат възстановявани на база

одобрена от СНД Методология за опростени разходи с единична цена

след представяне на обследване за енергийна ефективност и сертификат

за енергийни характеристики на сгради в експлоатация, обследване за

установяване на техническите характеристики на сгради и технически

паспорт. Определената от СНД стойност за възстановяване на разходите

е 6,28 лв. на кв. м./РЗП от обследваната сграда. ;

 Разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи,

изискващи се от националното законодателство, включително и

свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи и

експлоатационните дружества;

 Разходи, свързани със заснемания, технически и работни проекти

ДОПУСТИМИ 

РАЗХОДИ



 Разходи за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от

сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от

Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по

изпълнение на СМР;

 Разходи за строително-монтажни работи (СМР/инженеринг). В рамките

на общата стойност на СМР могат да се включат и непредвидени

разходи за строително-монтажни работи до 10%; В случай на

инженеринг непредвидени разходи за строително-монтажни работи не са

допустими.

 Разходи за авторски надзор;

 Разходи за строителен надзор съгласно чл.168, ал.2 от ЗУТ;

 Разходи за оценка на съответствието на проектите, съгласно чл.142 и

чл.169 от ЗУТ ;

 Разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация.

ДОПУСТИМИ 

РАЗХОДИ



ВАЖНО!!!

При изготвянето на бюджета на проекта, предвидените преки разходи НЕ

МОГАТ да надвишават следните максимални стойности:

ДОПУСТИМИ 

РАЗХОДИ

Дейност Единица
мярка

Сгради до 8 надземни етажа с 
жилищно предназначение -

максимална референтна 
стойност

Сгради над 8 надземни 
етажа с жилищно 
предназначение -

максимална референтна 
стойност

в лева без 
вкл. ДДС

в лева с 
вкл. ДДС

в лева без 
вкл. ДДС

в лева с 
вкл. ДДС

Разход за изготвяне на 
обследване за установяване 
на техническите 
характеристики, свързани с 
изискванията по чл. 169, ал. 
1, т. 1- 5 и ал. 2 от ЗУТ и за 
съставяне на технически 
паспорт и за изготвяне на 
обследване за енергийна 
ефективност включително Кв.м. 5,23 6,28 5,23 6,28



В рамките на Плана за възстановяване и устойчивост ще се предоставя

финансова помощ за подобряване на енергийната ефективност на

многофамилни жилищни сгради, чиито собственици трябва да са

регистрирали сдружения на собствениците (СС) по реда на чл. 25, ал. 1 от

Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

СС кандидатстват пред общината, като подават заявления за

кандидатстване, придружени с всички изискуеми документи по процедурата

(в т.ч. документи удостоверяващи взетото от общото събрание на етажната

собственост решение за кандидатстване по настоящата процедура за

изпълнение на ЕТАП 1 от подмярка 1 „Подкрепа за устойчиво енергийно

обновяване на жилищния сграден фонд“ от инвестиция „Енергийна

ефективност в сграден фонд“на Националния план за възстановяване и

устойчивост (образци към Насоките за кандидатстване) и документите от

изготвените енергийно и техническо обследване, архитектурно заснемане)

ДОПУСТИМИ 

РАЗХОДИ



След получено Заявление от СС, общината проверява подадените

документи и извършва оценка на всеки кандидат. За отстраняване на

пропуски може да бъде изисквана допълнителна информация и/или

документи. СС, подали ЗИФП, съдържащо пълния изискуем пакет от

документи, и отговарящи на изискванията, получават положителна оценка и

сключват партньорско споразумение (по образец).

СС, чиито заявления са одобрени, ще бъдат поканени от общината да

сключат партньорско споразумение (по образец).

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА 

КАНДИДАТСТВАНЕ 

КЪМ ОБЩИНАТА



Подробна информация за процедурата, начина на кандидатстване и

образците на необходимите документи може да намерите в системата

ИСУН 2020 на адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/8ddc090a/Procedure/Info/dbc86350-cccd-

414a-a175-a1d440952525

Информацията ще бъде публикувана на официалния сайт на Община

Берковицаwww.berkovitsa.bg

За повече информация и въпроси може да се обръщате на телефон

0953 89145:

инж. Мая Горанова – гл. експерт „ЕФПП“;

Паулина Харалампиева – гл. експерт „ЕФПП“;

Илияна Пенчева - мл. експерт „Европейски проекти“;

Ива Иванова, мл. експерт „Изготвяне на проекти“

ИНФОРМАЦИЯ И 

КОНТАКТИ

https://eumis2020.government.bg/bg/8ddc090a/Procedure/Info/dbc86350-cccd-414a-a175-a1d440952525


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


