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Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради 
(Програмата) е насочена към обновяване на 

многофамилни жилищни сгради. Основна ѝ цел е чрез изпълнение на 

мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот 
на гражданите в многофамилните жилищни сгради, топлинен комфорт и по-

високо качество на жизнената среда. 

Дейностите по Програмата се осъществяват в рамките на 265 общини. 

Безвъзмездна финансова помощ до 100 % могат да получават 

сдружения на собствениците, регистрирани по Закона за управление на 
етажната собственост, в допустимите за финансиране сгради. 

Допустими за кандидатстване са многофамилни жилищни сгради 
(масивни сгради), на 3 или повече етажа с 6 или повече самостоятелни 
обекта с жилищно предназначение. 

Горепосочените сгради са допустими за финансиране само в случаите, 
когато попадат извън обхвата на проектните предложения на общините по 

приоритетни оси  1 и  2 на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 
2020. 

В рамките на Националната програма се финансират през 2016 г. 
многофамилните жилищни сгради, които са одобрени по проект 
BG161PO001-1.2.01-0001 "Енергийно обновяване на българските домове" по 

Оперативна програма "Регионално развитие" 2007–2013, за които към 
31.12.2015 г. не са извършени строителни и монтажни работи съгласно 

списък. 

Допустимите дейности за финансиране са: 

 дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в 

зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, на 
многофамилните жилищни сгради, които са предписани като 

задължителни за сградата в техническото обследване; 

 обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт 
на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.); 

 изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани 
като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:  

 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.). 



актуализация 29.III.2017 г._OM 

 По системите за поддържане на микроклимата: 

 основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници 

на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, 
собственост на ССО (собственик на самостоятелен обект), вкл. 
смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и 

екологичен ефект; 

 изграждане на системи за оползотворяване на енергията от 

възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата; 

 ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за 
отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на 

енергийната ефективност; 

 реконструкция на вертикалната система за отопление в 

хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода 
на топлина за всеки ССО 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 автоматично централизирано 
управление на топлоподаването при локални източници, 

собственост на ССО;  

 инсталиране на система за автоматизирано централизирано 
управление на осветлението в общите части на жилищната сграда; 

 газифициране на сгради (монтиране на газов котел и 
присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е 

налична в близост до сградата;  

 мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите. 

 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.  
 

По програмата ще се финансира икономически най-ефективният пакет 
от енергоспестяващи мерки за сградата, с който се постига клас на 
енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за 

енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради. 

Програмата е приета с Постановление № 18 на Министерския 

съвет от 2.2.2015 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 ѝ (Обн., ДВ, бр. 10 от 
6.02.2015 г., с последващите попр., изм. и доп.) 

повече информация 

http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117

