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SHEERenov информационен
бюлетин № 5 Този проект (SHEERenov) е получил финансиране по програмата за 

изследвания и иновации на Европейския съюз ,,Хоризонт 2020“ съгласно 
споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 890473.
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 Работата с граждани и заинтересовани страни е ключов аспект от 
изпълнението на проект SHEERenov. Голяма част от осъществените иници-
ативи бяха насочени към идентифицирането на пречките пред стартира-
нето на процес на изпълнение на мерки за енергийна ефективност, воден от 
хората, а не от държавата. Необходимо бе да се дискутират проблемите, 
които собствениците на жилища срещат, кои са най-големите предизвика-
телства пред тях и кои са възможните решения.

 Основен индикатор, доказващ желанието на гражданите да инвести-
рат в подобряване на енергийната ефективност на своите жилища е про-
явеният интерес към всички събития, организирани от партньорите в про-
ект SHEERenov в рамките на гр. София.

 Основна част от срещите с граждани се проведе на два етапа, в рам-
ките на кампания, организирана от Столична община, с подкрепата на ос-
таналите партньори по проекта. 

 ЕТАП 1: СЕПТЕМВРИ 2021 Г. 

 На база на предварително изготвен график бяха организирани 8 бр. ин-
формационни срещи на открито на територията на 8 бр. столични общин-
ски администрации:

№ РАЙОН ДАТА АДРЕС

1 Надежда 18.9.2021 Северен Парк, пред езерото

2 Илинден 18.9.2021 Западен Парк, Розариум

3 Триадица 19.9.2021 Южен Парк, на „Английска поляна“ пред 
входа на ул. Бяла Черква

4 Средец 19.9.2021 City Garden

5 Оборище 25.9.2021 Парк Заимов

6 Слатина 25.9.2021 Парк Гео Милев, до лабиринта

7 Младост 26.9.2021 Парк Младост-3, пред общината

8 Нови Искър 26.9.2021 Площад Свети Дух, кв. Кумарица, Нови 
Искър
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 Основната цел на тези срещи бе да се разпространи информация за 
проект SHEERenov, както и да се разяснят ползите на реновирането на мно-
гофамилни жилищни сгради за живеещите в тях домакинства. Във фокуса на 
дискусиите с гражданите бяха трудностите, които те срещат в своите 
блокове/входове – по отношение на вземането на решение за реновация, не-
обходимостта от техническа експертиза и възможностите за финансиране 
на проект за енергийна ефективност. 

 Партньорите в проекта SHEERenov бяха осигурили необходимата нор-
мативна, техническа и финансова експертиза, с цел да отговарят на въпро-
сите и да събират полезна обратна връзка.

 Успехът на кампанията може да бъде измерен и количествено – в ос-
емте открити срещи взеха участие близо 200 човека, които имаха възмож-
ността да получат повече информация за проекта, както и да се сдобият 
със специални промоционални и рекламни материали, съдържащи ключова ин-
формация, включително контакти за обратна връзка и предоставяне на до-
пълнителни данни.

 Този формат на срещи се оценява като изключително ефективен, тъй 
като позволи разпространението на информация до много широк кръг от за-
интересовани лица. В допълнение, той позволи провеждането на задълбочени 
дискусии със собственици и домоуправители, както и получаване на качест-
вена информация за техните опасения, проблеми и пречките, които иденти-
фицират.
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 ЕТАП 2: ОКТОМВРИ 2021 Г. 

 Месец след провеждането на осемте събития от ЕТАП 1, Столична об-
щина организира дни на отворените врати в 6 областни администрации в 
София – Младост, Илинден, Оборище, Средец, Триадица и Нови Искър.

 В рамките на провеждането на ЕТАП 2 гражданите имаха възможност 
да получат информация по конкретни въпроси, свързани с енергийното обно-
вяване на тяхната сграда. Лицата, които не бяха присъствали на първата 
поредица от информационни срещи, бяха запознати със следните теми: 

 → Проект SHEERenov;
 → Ползи от енергийното обновяване на многофамилни жилищни сгради;
 → Възможности за техническа и организационна поддръжка в рамките на 

проекта, във връзка с енергийно обновяване на жилищни сгради на паза-
рен принцип;

 → Основни условия за допустимост за участие на етажната собственост 
в демонстрационната част на проекта;

 → Възможностите за посещения на място в многофамилните жилищни 
сгради след края на кампанията за набиране на кандидати по проекта;

 → Възможностите за използване на сайта на проекта и контактната фор-
ма в него за обратна връзка по отношение на проведените срещи и/или 
възникнали допълнителни въпроси.
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 На всяка от срещите присъстваха както представители на областни-
те администрации, така и представители на Столична община, БАКК, БГФМА 
и Клийнтех България, които подкрепяха дейността при възникнали специали-
зирани въпроси от страна на гражданите.

 В рамките на дните на отворени врати редица граждани се възполз-
ваха от възможността за индивидуална консултация с представители на 
партньорите по проекта и областната администрация.

 Всички срещи преминаха при висок интерес от страна на гражданите, 
като основната обратна връзка след изнесената информация бе в подкре-
па на пазарно ориентиран модел на обновяване на жилищните сгради, тъй 
като по този начин собствениците ще имат възможност за реализиране на 
енергийно обновяване в кратки срокове, без да зависят от стартирането 
на нови национални програми за саниране.

 В рамките на двата етапа бяха раздавани специално изготвени бро-
шури, даващи информация за възможностите на етажните собствености 
за включване в проекта. Одобрените кандидати в последствие получиха под-
готовка (безвъзмездно за гражданите) за обновяване за енергийна ефектив-
ност на техните сгради, а именно: организационна и техническа подкрепа, 
включително обследване за енергийна ефективност (ОЕЕ) и предписание за 
пакет от необходими мерки. Това осигурява преимущество при последващо 
кандидатстване в програми, подкрепени с публичен финансов ресурс, докол-
кото:

 → извършеното по проект SHEERenov представлява съществена част от 
подготвителния етап на процеса за енергийно-ефективно обновяване 
(ЕЕО) на сградата;

 → наличие на ОЕЕ е част от условията за кандидатстване по действащи и 
бъдещи програми.

Този документ е част от 15 бр. информационни бюлетини, разработвани в рамките на 
проект SHEERenov, с цел да запознаят гражданите и другите заинтересовани страни 
с постигнати резултати по проекта и информация, идентифицирана като ключова в 
процеса на постигането на енергийна ефективност в дома. Всички информационни бю-
летини се публикуват в сайта (www.sheerenov.eu) и фейсбук страницата на проекта 
(SHEERenov | Facebook).

http://www.sheerenov.eu
https://www.facebook.com/people/SHEERenov/100063692311313/

