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КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

• Сграда/блок-секция/група от блок-
секции (с най-малко четири
самостоятелни обекта, принадлежащи
на повече от един собственик), която се
управлява по реда на Закона за
управление на етажната собственост
(ЗУЕС) и е проектирана преди 26 април
1999 г.

• Сграда/блок-секция/група от блок-
секции следва да е жилищна и да е
предназначена за постоянно обитаване,
в която най-малко 60 на сто от нейната
разгъната застроена площ се заема от
жилища.



КАК ЩЕ СЕ ОЦЕНЯВАТ КАНДИДАТИТЕ 
(СГРАДИТЕ/БЛОК СЕКЦИИТЕ)? - 1 

• Критерии №1: Процент енергийно спестяване в годишното

потребление на първична енергия в резултат на

енергоспестяващите мерки (Информация от извършено ОЕЕ

на сградата) – не дава предимство на малки или големи

сгради. Зависи от актуалното състояние на сградата и

предписаните мерки за ЕЕ в ОЕЕ.

• Критерии №2: Очаквано годишно намаляване на емисиите на

СО2 - екологични ползи (Информация от извършено ОЕЕ на

сградата) – дава предимство на по-големи сгради. Зависимост

между РЗП на сградата и очакваните спестявания на СО2.

• Критерии №3: Ефективност на инвестицията за енергийна

ефективност като отношение на необходимата инвестиция в

лева към количеството спестена първична енергия в kWh на

годишна база мерки (Информация от извършено ОЕЕ на

сградата + обща стойност на цялата инвестиция за

обновяване на сградата) – не дава предимство на малки или

големи сгради. Зависи от актуалното състояние на сградата и

предписаните мерки (най-вече в ТО и ТП). По-висока стойност,

в т.ч. по-голям обхват на обновителните дейности = по-малък

брой точки.

> 65 % 25
≤ 62% ≤ 65%  23
≤ 60% ≤ 62%  21
> 55% ≤ 60%  18
> 50% ≤ 55%  15
> 45% ≤ 50%  12
≥ 30% ≤ 45%  10

Точки

> 80 т CO2 екв. 20
> 60 т CO2 екв. ≤ 80 т CO2 екв. 18
> 40 т CO2 екв. ≤ 60 т CO2 екв 16
> 30 т CO2 екв. ≤ 40 т CO2 екв. 14
> 20 т CO2 екв. ≤ 30 т CO2 екв. 12
≤ 20 т CO2 екв. 10

Точки

≤ 1,75 лв./кWh/г 35
> 1,75 лв./кWh/г  ≤ 1,90 лв./кWh/г 32
> 1,90 лв./кWh/г  ≤ 2,00 лв./кWh/г 29
> 2,00 лв./кWh/г  ≤ 2,10 лв./кWh/г 25
> 2,10 лв./кWh/г  ≤ 2,20 лв./кWh/г 21
> 2,20 лв./кWh/г  ≤ 2,50 лв./кWh/г 16
> 2,50 лв./кWh/г 10

Точки



КАК ЩЕ СЕ ОЦЕНЯВАТ КАНДИДАТИТЕ 
(СГРАДИТЕ/БЛОК СЕКЦИИТЕ)? - 2 

• Критерии №4: Целесъобразност на инвестицията за

енергийна ефективност като разгъната застроена площ на

сградата/блок-секцията/групата от блок-секции – дава

предимство на по-големи сгради. Колкото по-голямо РЗП,

толкова повече точки.

• Критерии №5: Ниво на ангажираност на членовете на ЕС в

СС към изпълнението на проекта – дава предимство на по-

малки сгради. По-малък брой собственици = по-бърза

организация и вземане на решение за кандидатстване.

• Критерии №6.1: Обектът на интервенция ще постигне клас

енергопотребление „А“ или „сграда с нулево потребление

на енергия“ - пряка зависимост с Критерии №3. Клас „А“

или „сграда с нулево потребление на енергия“ = по-висока

цена на обновителните дейности.

• Критерии №6.2: Проектът предвижда изпълнението на

мерки допринасящи общия архитектурен облик на града в

съответствие с одобрена от общинската администрация

наредба/указания. НАРЕДБА за градската среда на СО.

> 5 000 кв.м. РЗП 20
> 4000 кв.м. РЗП  ≤ 5 000 кв.м. РЗП 18
> 3000 кв.м. РЗП ≤ 4 000 кв.м. РЗП 16
> 2000 кв.м. РЗП ≤ 3 000 кв.м. РЗП 14
> 1000 кв.м. РЗП ≤ 2 000 кв.м. РЗП 12
≤ 1000 кв.м. РЗП 10

Точки

> 95% от и.д 25
> 80% и ≤95% от и.д. 15
≤80% от и.д. 10

Точки

Да 10
Не 0

Да 5
Не 0

Точки

Точки

https://sofia.obshtini.bg/doc/4507663


КАК ЩЕ СЕ ОЦЕНЯВАТ КАНДИДАТИТЕ 
(СГРАДИТЕ/БЛОК СЕКЦИИТЕ)? - примери 



С КАКВО СЕ КАНДИДАТСТВА?

• Заявление за участие;

• Регистрирано в районната администрация и в регистър

БУЛСТАТ Сдружение на собствениците;

• Обследване за енергийна ефективност и валиден

сертификат за енергийни характеристики на сграда в

експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;

• Обследване за установяване на техническите

характеристики, свързани с удовлетворяване на

изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически

паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава

трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на

строежите.

• Декларации за готовност за осигуряване на достъп до

самостоятелните обекти;

• Декларации за de minimis;

• Други документи необходими за изготвянето на проектното

предложение и изпълнението на проекта – при

необходимост и по преценка на районната администрация.

Минимум постигнат клас „В“ на 
енергопотребление и минимум 30% 
спестявания на първична енергия.

Чрез ТО е установено, че сградата 
отговарят на съществените изисквания към 
строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ 

и е получила положителна оценка за 
сеизмична осигуреност.

По преценка на общинската (районната) 
администрация.

Изисква се от всички собственици на 
стопански обекти в сградата.



КОЙ ИЗГОТВЯ И КОЛКО СТРУВА ТО И 
ОЕЕ НА СГРАДАТА/БЛОК СЕКЦИЯТА?

• Съгласно действащото законодателство в страната,
обследванията за енергийна ефективност (ОЕЕ) и предписване
на необходимите енергоспестяващи мерки (ЕСМ) се извършват
от икономически оператори, вписани в регистъра по чл. 44, ал.
1 от Закона за енергийната ефективност (АУЕР).

• Техническото обследване се извършва от икономически
оператори отговарящи на изискванията на чл. 176в, ал. 1 – 4 от
ЗУТ, а именно: Консултант, получил удостоверение по реда
на Наредба № рд-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за условията и
реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на
консултантите за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен
надзор, или от проектанти от различни специалности с
пълна проектантска правоспособност.

Дейност
Едини-

ца
мярка

Сгради до 8 надземни етажа с 
жилищно предназначение -

максимална референтна 
стойност

Сгради над 8 надземни 
етажа с жилищно 
предназначение -

максимална референтна 
стойност

в лева без вкл. 
ДДС

в лева с 
вкл. ДДС

в лева без вкл. 
ДДС

в лева с вкл. 
ДДС

Разход за изготвяне на  ТО и ОЕЕ -
максимални стойности, съгласно 

Насоките за кандидатстване Кв.м. 5.23 6.28 5.23 6.28

Наличието на първична проектна 
документация за сградата улеснява 
процеса по изготвяне на техническа 
документация за кандидатстване за 

обновяване!

Изготвянето на ТО и ОЕЕ е  по-
евтино при по-голям брой 

собственици!



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ 9А В 2 ЕТАПА

• ИНТЕНЗИТЕТ на БФП – 100% от

допустимите разходи за Етап 1 и 80% от

допустимите разходи за Етап 2.

• Задължителен партньор – районната

общинска администрация.

• Срок за кандидатстване в ИСУН: до

31.05.2023 г. за Етап 1 и до 31.12.2023 г. за

Етап 2.

• Срок за кандидатстване в районната

администрация: ,,районните администрации

могат да откажат да приемат заявления за

участие след 10.05.2023 г.”.

• Максимална стойност на БФП, която даден

водещ партньор - община може да получи -

150 000 000.00 за Столична община.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ЕКИП НА БАКК АД

София, ул. Добруджа №1, офис 7
Tel: 02/987 18 99; 0887 789021

office@bacc-jsc.org
www.bacc-bg.org

mailto:office@bacc-jsc.org
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