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Началото – Енергийна ефективност по 

ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 

Целенасочена подкрепа на политиката на

МРРБ за подобряване на сградния фонд в

страната - проект на Дирекция „Жилищна

политика“

- Обновени са 158 жилищни сгради на

територията на 23 областни града;

- Обща стойност – 51 669 000 лв.

Основен приоритет на програмата –

образователната инфраструктура:

- Реализирани 113 проекта на обща

стойност – 166 359 734,59 лв.

- Обновени 449 сгради на училища и

детски градини.



Енергийната ефективност, основен приоритет 

на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Инвестиционен приоритет 2 „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“

Мерки за енергийна ефективност в жилищни и административни

сгради в 39-те големи града в страната – 52 сключени договора на

стойност 98 млн. лв.

Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни

центрове в периферни райони“

Мерки за енергийна ефективност в жилищни и административни

сгради в 28те опорни центрове – 222 сключени договора на стойност

над 212 млн. лв.



Бенефициентите – ефективно разпределение 

на ресурса за проекти за ЕЕ по ОПРР 2014-2020 

60 % от ресурсите за ЕЕ (185 млн. лв.) са насочени в жилищните сгради

40 % от ресурсите за ЕЕ (125 млн. лв.) са насочени в административни сгради

Важно!!! Мерките за ЕЕ в административни сгради са свързани с партньорство

и сътрудничество между общини и държавни институции.

Обекти на подкрепа по проекти за енергийна ефективност са:

 56 сгради на общинската администрация;

 30 сгради на РСПБЗН;

 24 сгради на РПУ;

 16 сгради на други държавни институции в т.ч. съд и прокуратура;

В допълнение по ос 2 за периферните райони:

 64 сгради на образователни институции – училища и детски градини;

 23 сгради на културна инфраструктура;

 12 сгради на социална инфраструктура;



Видимият ефект от мерките за ЕЕ по ОПРР 

2014-2020 

N.B!!! Проверка на устойчивостта на мерките – една година след изпълнението (един отоплителен сезон) –

задължение за изготвяне на ново обследване и сертификат за енергийни характеристики с цел доказване

на постигане на резултатите от проектите по ОПРР 2014-2020



Програма “Развитие на регионите” 2021-2027

(1)

Основна цел - балансирано териториално развитие, справяне с демографските дисбаланси,
икономически растеж

Прилагане на интегриран териториален подход за ефективно използване потенциала на
територията с водеща роля на местните заинтересовани страни

Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ – 10-те големи градски общини

Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите “ – 40 градски общини

Приоритет 3 „Справедлив енергиен преход“ – финансиране на проекти за преодоляване на
последствията от енергийния преход към климатична неутралност

По всички приоритети ще бъде допустимо изпълнение на мерки за енергийна
ефективност в сграден фонд



Програма “Развитие на регионите” 2021-2027

(2) 

По приоритети 1 и 2 ПРР 2021-2027 ще се подпомагат мерки за енергийна ефективност, насочени към

обновяването на жилищни и обществени сгради, които ще бъдат изпълнявани в съответствие с

Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от

жилищни и нежилищни сгради до 2050 г., както следва:

 Дейности по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в

техническото обследване на сградите.

 Строително-монтажни работи по сградите, които обхващат: ремонт на покрив; подмяна на асансьори;

ремонт на стълбищна клетка, площадки, коридори, асансьори и др.;

 Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна

ефективност и възстановяване на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването.

 Обследвания за енергийна ефективност и технически обследвания на съществуващи сгради.

 Подобряване достъпа за лица с увреждания до гореспоменатите сгради.

 Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в

обследването за енергийна ефективност на сградите, в т.ч. външни сградни ограждащи елементи и

системи за поддържане на микроклимата.



Програма “Развитие на регионите” 2021-2027

(3)

В допълнение към останалите мерки могат да се подкрепят и инвестиции в:

 интегрирани инсталации за възобновяема енергия на място, генерираща електричество и/или топлина;

 оборудване за съхранение на енергията, генерирана от инсталациите за възобновяема енергия на място;

 оборудване, вградено в сградите за зареждане на електрически превозни средства на ползвателите на

сградата;

 инвестиции за цифровизация на сградата, по-специално за повишаване на нейната интелигентна готовност.

ВАЖНО!!! 

Мерките за енергийна ефективност, финансирани в рамките на ПРР 2021-2027 през ЕФРР, ще включват проекти,

идентифицирани на базата на подход „отдолу-нагоре“ и отразени в релевантните териториални стратегии на

общинско и регионално ниво – ПИРО и ИТС за развитие на регионите за планиране от ниво 2.



ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ПРОГРАМИ ЗА 

РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

19 май 2021 г.
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