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Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.  

 
Структурни фондове на ЕС 

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

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. 
 

Осъществяването на проекти по енергийна ефективност и за основно 
обновяване на съществуващи сгради по ОПРР 2014-2020 попадат в 
инвестиционен приоритет „Предоставяне на подкрепа за енергийната 

ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на 
възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в 

обществените сгради и в жилищния сектор“ в рамките на следните 
приоритетни оси: 
 Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие 

 Приоритетна ос 2: Подкрепа за енергийна ефективност в опорни 
центрове в периферните райони. 

 

Бенефициенти са: 
1. Градски органи (общини)  

2. Организации, прилагащи финансовите инструменти. 
3. Собственици на жилища – за еднофамилни жилищни сгради; 

4. Сдружения на собственици на жилища – за многофамилни жилищни 
сгради; 

5. Държавни институции – за административни сгради на държавната 

администрация; 
6. Висши училища и юридически лица, които управляват студентски 

общежития – за студентски общежития; 
Организациите от точки 3-6 (крайни получатели на помощта) ще 

участват в сътрудничество с общината-конкретен бенефициент чрез 

договорни отношения. 

 

Подкрепата за постигане на специфичните цели включва примерни 
допустими дейности в:  

- жилищни сгради, в студентски общежития,  

- в административни сгради на държавната и общинската администрация и в 
общински публични сгради на образователната, културната и социалната 

инфраструктура,  

както следва: 

 Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в гореспоменатите  
сгради, като например: изолация на външните ограждащи елементи, смяна 
на дограми, обновяване на системите за поддържане на микроклимата, 

технически инсталации, локални инсталации и/или връзки за отопление, 
газоснабдяване, монтаж на индивидуални броячи, както и съпътстващи 

строително-монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за 
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енергийна ефективност, вкл. конструктивно укрепване (когато е 
предписано като задължително в конструктивното обследване); 

 Изпълнение на гореизброените мерки за енергийна ефективност, 
съпътствани от основно обновяване на сградите, включващо 
изпълнение на съпътстващи строително-монтажни работи, конструктивно 

укрепване (когато е предписано като задължително в конструктивното 
обследване), както и ремонт и реконструкция на различни части на 

сградата (покрив, стени, стълбищни клетки и площадки, коридори, 
асансьори и др.), в случай че се постигат енергийни спестявания за 
сградата от повече от 60%;  

 Обследвания за енергийна ефективност и конструктивни 
обследвания на съществуващи сгради; 

 Оценка на разходната ефективност за инвестицията; 

 Въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия 

от възобновяеми източници за горепосочените сгради за задоволяване 
на собствените нужди от енергия, ако това е технически възможно и 
икономически целесъобразно; 

 Предоставяне на заеми и/или гаранции за обновяване на жилищни 
сгради и студентски общежития; 

 

Финансирането ще бъде основано на нуждите: 

 Допустими за подкрепа ще бъдат само сгради, проектирани преди 1999 

година. 

 Мерки за енергийна ефективност ще се извършват единствено въз основа 

на обследване за енергийна ефективност на съответната сграда.  

 Ще се финансират само проекти, които водят до постигане минимум на 
клас на енергопотребление „С“ или проекти, които водят до енергийни 

спестявания от повече от 60% в случай, че мерките за енергийна 
ефективност са съпътствани от основно обновяване. 

 
Обикновено мерките по енергийна ефективности и оползотворяването 

на енергията от възобновяеми източници се вписват хоризонтално в 

отделните проекти. 
 

В момента се изпълняват две процедури за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, както следва: 
 

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие 2014- 2020” 

Допустими кандидати: 39 общини за градовете от 1-во до 3-то ниво на 
националната полицентрична система 
повече информация 

 
BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” 

Допустими кандидати: 28 общини на малки градове от 4-то ниво на 
националната полицентрична система 
повече информация 
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