
ПАЗАРНО ОРИЕНТИРАН МОДЕЛ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА 
ОБНОВЯВАНЕ ЗА ЕЕ В ЖИЛИЩНИЯ СЕКТОР

Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване 
на жилищни сгради – SHEERenov“ – Хоризонт 2020

11.00 – 11.20 часа 
„Този проект (SHEERenov) е получил финансиране от програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз Хоризонт 2020“ съгласно 

споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 890473“.
Мненията, изразени в този документ, отразяват само мнението на автора и не отразяват по никакъв начин становищата на Европейската комисия. 

Европейската комисия не носи отговорност за каквато и да е употреба от информацията, която съдържа .
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Тема №1: Поуки от предишен опит (проекти/ програми), 
реализирани в България - успехи и предизвикателства за 

привличане на финансиране от търговски банки за 
енергийно ефективно обновяване на жилища 



 Пилотен проект на МРРБ с
подкрепата на ПРООН.

 Първи и единствен до
момента, реализиран проект с
финансово участие на
собствениците.

 Разработен и тестван модел за
енергийно-ефективно
обновяване на многофамилни
жилищни сгради на принципа
на ,,едно гише“.
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безвъзмездна финансова помощ № 890473“.
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Предизвикателствата са адресирани на проектен принцип, в т.ч.:
 Организация на процеса от техническа гледна точка – създадена

методология на процеса, съобразяваща се със спецификата на
жилищните сгради.

 Въпроси от правно-организационен характер – собствениците
получават професионална подкрепа за достигане на решение за
обновяване, сдружаване, последващо участие в контрола по
изпълнение на обновителните дейности.

 Въпроси от финансово естество:
 Частта на съфинансирането да е съотносима с нивото на

енергийните спестявания, за да е поносима за собствениците;
 Грантовият компонент да компенсира разликата до цената на

ЕЕО;
 Осигуряване на улеснен достъп до кредитен ресурс – (за

отделни собственици) и за етажната собственост;
 Необходимост от 100% целева подкрепа за социално уязвими

домакинства.
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 Проектът е припознат от ЕК като добра практика и класиран на първо
място в ежегодната инициатива ,,Устойчива енергия на Европа“ за
2012 г;

Изведени препоръки на системно ниво, възприети в последващите
проекти/програми:

 Организация на процеса от техническа гледна точка.

 Успешно изпробвания модел за доброволно сдружаване на
собствениците в етажна собственост е в основата на последвалата
промяна на ЗУЕС, изискваща създаване на СС за целите на
обновяването и намаляване на кворума за вземане на решение за
ЕЕО.

 Финансов модел, в конкретния случай - комбинация от:

 (1) БФП – 100% за общи части и 20% за енергоефективни мерки в
жилища.

 (2) достъп до кредити - осигурен на преференциални условия за
физически лица и чрез общо обезпечение на етажната собственост +
професионална подкрепа на организацията на процеса по
договаряне и изплащане на кредита;

 (3) подкрепа за неплатежоспособните – идентификация на
получателите от етажната собственост и разпределение на разходите
50:50% между проекта и етажната собственост/ местни власти. Общата стойност на обновителните 

работи възлиза на приблизително 11 
млн. лв. 
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 Първият широкомащабен
национален проект за
енергоефективно обновяване на
многофамилни жилищни сгради,
стъпвайки на модела на
демонстрационния проект, в т.ч.
техническо изпълнение,
организация на процеса, чрез
проектни мениджъри, финансов
модел, включващ съ-финансиране.

 Разпространената теза за
преминаване към 100% БФП,
поради нежелание на хората да
плащат, бе опровергава -
заявления са получени от 437
етажни собствености с 4262 ССО
общо за страната.

Първоначална концепция  за 
изпълнение на проекта



Разпространената теза за преминаване към 100%
БФП, поради нежелание на хората да плащат, бе
опровергана - 437 Подадени заявления от етажни
собствености с 4262 ССО общо за страната, с
нагласа за съ-финансиране на 25% от цената на
обновяването.

Предизвикателствата, довели до промяна на
модела са свързани с недобре решени на ниво
политики, финансовите въпроси:

 Кредитиране – само индивидуално, а
нуждаещите се, като правило не са
кредитоспособни:

За 2 години: подадени 67 искания за кредит от
физически лица (от 4262 ССО), одобрении едва
18 кредита;

 Подкрепа за социално уязвими домакинства
– дълга, сложна и бюрократизирана
процедура:

За 2 години: подадени 51 заявления, разгледани
19 заявления, одобрени за подпомагане 15
собственика.
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1. Подадени искания за кредит 67

2. Сключени окончателни

договори за кредит

18

3. Сключени предварителни

договори за кредит

11

4. Одобрени кредити 37

5. Отказани кредити 21

6. Откази на собственици от

искания за кредит

2

7. Искания за кредит, оставени

без развитие от страна на ССО

2

8. Отказ от сключване на

окончателен договор

1

Проект „Енергийно обновяване на 
българските домове” (2012 – 2015)



„Този проект (SHEERenov) е получил финансиране от програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за 
безвъзмездна финансова помощ № 890473“.

Мненията, изразени в този документ, отразяват само мнението на автора и не отразяват по никакъв начин становищата на Европейската комисия. 
Европейската комисия не носи отговорност за каквато и да е употреба от информацията, която съдържа .

,,

,,
”

Програмата е изпълнена със 100% финансов и административен
публичен ресурс.

При 54 хил. допустими многофамилни жилищни сгради, подадените
заявления за участие са едва 10 % от допустимите по програмата сгради
(5 333 броя). Сред основните причини, посочени от респонденти на
целево проучване, са трудностите свързани с организацията на
събранията, постигане на съгласия, попълване на документацията за
кандидатстване.

 Силни страни - нуждата от обновяване за ЕЕ е осъзната в голямата част от
населението, резултатите и ползите са признати, основни страхове и
негативни нагласи са преодолени.

 Слаби страни – със 100 % грантова подкрепа не могат да бъдат изпълнени
нито националните цели, нито европейските амбиции за енергийна
ефективност в жилищния сектор.

Национална програма за Енергийна 
Ефективност на многофамилни 

жилищни сгради



Защо е необходима смяна на модела –
от 100% БФП към съфинансиране от 

етажната собственост 
• Eдва 7% от жилищния фонд отговаря на стандартите за енергийна

ефективност (нови и обновени);

• Нужди от обновяване за ЕЕ в жилищния сектор: 54 хил. многофамилни
и 645 хил. еднофамилни сгради (Дългосрочна стратегия);

• Цели съгласно Дългосрочната стратегия: само в периода до 2030 г. да
бъдат обновени над 12 хил. от многофамилните и 16 хил.
еднофамилни сгради. Необходимият финансов ресурс значително
надхвърля 4.5 млрд. лева. Осигурените от европейско финансиране
средства са по-малко от 1.5 млрд. лева.

• Финансовият дефицит от 3 млрд. лева е предвидено да бъде покрит
чрез привличане на частно и банково финансиране, при постепенно
намаление на дела на публичното финансиране.
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Необходими предпоставки 
това да се случи:

 Професионално управление на процеса;

 Повишаване на интереса на търговските банки от създаване на необходимите
финансови продукти (механизми за поделяне на риска, ангажираност на
етажната собственост и представителство и др.);

 Разработване и прилагане на целеви социални политики за включване на
уязвимите домакинства/енергийно бедни;

 Законодателни промени обезпечаващи горните;

 Добра комуникация и повишаване нивото на информираност на всички
заинтересовани страни;

Не е нужно да откриваме „топлата вода“. В ЕС има множество добри практики,
подходящи за адаптиране към българските условия.



Увереност за успех –
проучване на нагласите на потенциални 

бенефициенти 
 85% от респондентите заявяват готовност да

участват в новата фаза на Националната
програмa за обновяване за енергийна
ефективност, изискваща съфинансиране от
страна на собствениците;

 60% от респондентите изразяват
предпочитания за осигуряване на финансово
съучастие, чрез достъп до кредитен ресурс
при преференциални условия.

 62.4% от респондентите са склонни да
разгледат възможността да се възползват от
банков кредит, предоставен на етажната
собственост.
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