
 

 

 

Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект ще публикува 

своето становище относно проекта за Национална жилищна 

стратегия. По-долу са представени някои от основните 

акценти, предмет на становището: 

  

Положително е пристъпването към разработване на подобен политически 

документ след 20-годишен период на затишие и неглижиране на жилищната 

политика, при следните основни заложени параметри:  

Þ Изразена е воля да се насърчава развитието на жилищния пазар, в който 

„участниците (частен сектор, обитатели, държава, общини) имат ясни 

отговорности и паралелни цели; осигуряването на жилище е отговорност на 

индивида, осигуряването на възможности за жилище е отговорност на 

пазара, държавата и общините; пазарът е прозрачен и удовлетворява 

платежоспособното търсене, а държавата и общините – подпомагат 

уязвимите и нуждаещите се, за които пазарът е недостъпен“. 

Þ Предвижда се да се създаде устойчив специализиран финансов инструмент 

(фонд) за осъществяване на жилищната стратегия,  “който да акумулира 

средства от различни национални и международни източници, както и да 

управлява револвираните средства” при осигурена прозрачност и ясна 

проследимост на финансовите потоци и изпълнението на проектите във всички 

етапи. 

Þ За осъществяването на стратегията съществена роля се отрежда на местните 

(общинските) власти, които трябва да разполагат с добре “подготвени 

общински структури, които посредством ежегодните си жилищни програми 

ще участват с административни и финансови функции в реализацията на 

националната жилищна политика” при наличие на ясно формулирани 

национални и регионални приоритети. 

Þ Като основа за разработването на стратегията е събрана богата информация за 

състоянието на жилищните сградни фондове, която се предвижда да продължи 

да се обогатява и развива до превръщането й в национална информационна 

система за жилищния сектор в България. 

Þ Стратегията поставя високи цели по отношение на енергийната ефективност 

на новите и съществуващи сгради (след енергийно обновяване),  

ЕнЕфект предлага допълнително усъвършенстване на стратегията в следните 

направления:  

Þ По-правилно една национална жилищна стратегия да постави в центъра на 

вниманието масовия случай (масовите потребности от жилища) и да се отдели 

специално внимание на жилищата за социално слаби потребители, за млади 

домакинства, за оборотни нужди, без да се определя конкретно, че стратегията е 

насочена към „приоритетно подпомагане на най-уязвимите групи на 

обществото“; 



Þ Както стратегическата, така и специфичните цели трябва задължително да се 

обвържат с времеви хоризонти (краткосрочни, средносрочни и дългосрочни) и да 

се характеризират с ясни и измерими показатели; 

Þ Още в обяснителната записка се извежда необходимостта от централен орган, 

администриращ цялостната система за жилищно субсидиране и провеждащ на 

практика националната жилищна политика. Тази идея не е достатъчно 

категорично обоснована в стратегията. Смятаме, че такъв орган е нужен, но не за 

да администрира (това трябва да е малка част от неговите функции), а за да 

осигурява необходимата информация, да осъществява постоянни изследвания на 

състоянието на жилищните фондове и на нуждите от жилища, да разработва 

различни модели и финансови инструменти, да планира мониторинга и 

анализира отчетите от него и т.н.;  

Þ Особено необходимо е да се проведат допълнителни проучвания по отношение 

на създаването на финансов фонд. Изброяването на потенциални финансови 

източници е твърде общо и неангажирано с каквито и да било предварителни 

сондажи и конкретни числа; 

Þ В проекта не се открива изчерпателно описание на инструментариума, с който 

се предвижда да се осъществява жилищната политика в България; 

Þ В проекта за стратегия не се открива ясно отношение и към еднофамилните 

жилищни сгради, които преобладават в селата и малките градове и заемат около 

половината от целия жилищен сграден фонд; 

Þ Смятаме, че сградното обновяването може да се изведе още по-категорично 

като основен приоритет на стратегията, като се акцентира върху водещата роля 

на собствениците, със съответната система от стимули и наказания. Енергийната 

ефективност би трябвало да се разглежда в две направления – като императивно 

изискване за високи енергийни характеристики към новоизгражданите жилищни 

сградни фондове и като част от обновяването на съществуващите сгради. И в 

двата случая задължително трябва да се поставят високи енергийни цели, които 

да съответстват на енергийните стандарти на следващите 30 години. В 

предложените текстове на проекто-стратегията би трябвало да се заложат 

конкретни показатели за енергийна ефективност на жилищните сгради, които да 

са неразделна част на комплексното понятие ”жилищен стандарт”.    

 


