
 

Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради трябва да 
продължи, защото социалните ефекти и резултатите 
от нея са изключително големи. Това каза в интервю 
за БНР заместник-министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Малина 
Крумова. Според нея в дългосрочната рамка за 
развитие на програмата трябва да се залож ат 
точки, които да стимулират собствениците на жилища 
да участват в изпълнението на мерки за енергийна 
ефективност, за да може да се осигури и нейната 
устойчивост в дългосрочен план.  

„В противен случай не може да се разчита, че 
публичният ресурс ще бъде наличен да гарантира дългосрочното изпълнение на програмата“, 
каза Крумова и добави, че скоро ще бъдат обявени конкретни предложения в тази връзка. 
Крумова допълни, че една от амбициите по отношение на Националната програма за енергийно 
обновяване на жилищни сгради е комбинацията с други политики, като опазване на 
чистота на въздуха, подобряване ефективността на енергийната или отоплителна 
система на сградите, въвеж дане на възобновяеми енергийни източници и др.  

В това отношение добър пример е подмяната на вертикалната топлопроводна система за 
отопление в блоковете с хоризонтална, което изключително бързо намалява разходите,  за 
сградна инсталация. 

Заместник-министър Крумова коментира и подготвения от МРРБ проект на Национална 
жилищна стратегия. „Това е рамков документ, на базата на който ще се изпълняват бъдещите 
политики и ще се разработват конкретните мерки за  постигането на целите. Необходимо е да 
се обединим около визията и целите, за да може след това съвместно с браншовите 
организации и общините да подготвим конкретните законодателни промени и 
механизми за постигането им“, коментира тя. Крумова обясни, че данъчните мерки трябва да 
бъдат балансирани, като се създадат възможности за данъчно облекчение, например при 
предоставяне на жилище за социално ползване, както и механизми със  санкционен характер 
при недобросъвестно стопанисване.  

Тя напомни, че няма изискване за увеличаване на данъците. „Едно жилище, когато е обновено 
и са направени подобрения, не му се повишава данъка, а се увеличава неговата стойност. И в 
момента при подобряване на енергийните характеристики на имотите има данъчни облекчения. 
Собствениците са  задължени да обновяват не само фасадите на старите сгради, а да ги 
поддържат в добро състояние. Нашата цел е да се изпълнява това на практика. Собствениците 
ще имат стимули и задължение да обновяват жилищата си, да ги поддържат в добро техническо 
състояние, а за сградите, за които се установи, че вече не могат да бъдат поддържани 
технически, защото годността е отминала и са опасни, ще се търсят механизми 
подпомагащи  изграждането на нови“, каза зам.-министър Крумова. 

Тя обърна внимание, че има жилища, които са в края на своята техническа годност. „Важното е 
да се установи ясно дали могат да продължат да бъдат експлоатирани и при какви условия. 
Ако една сграда е опасна и негодна за обитаване, тя трябва да се събори“, обясни 
заместник-регионалният министър. По думите й трябват мерки, които да гарантират, че 
собствениците на жилище  в  сграда, която трябва принудително да се събори по един или друг 
начин ще могат да имат друго жилище.  

„Този ключов въпрос не може да стане само с участието на държавата и общините, а трябва да 
се търси активното действие и сътрудничество с частния сектор и браншовите организации. 
Нашата цел с националната стратегия е да въведем механизми, които да насърчават определен 
тип поведение от страна на участниците в пазара. Не се стремим да регулираме  цени на 
жилища, а да разработим инструменти , които участниците на пазара да използват, за да могат 
да поддържат съществуващия жилищен фонд и да осигуряват нов за всички граждани, 
включително социално уязвими групи при определени условия. Такъв жилищен пазар, изисква 
прозрачност на информацията и процесите, както и условия които да гарантират постигането 
на целите, коментира още Малина Крумова. 

Източник: МРРБ 
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за конкурентоспособност и иновации и Европейската 
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Брой 66, юни 2018 г. 

Европейска и национална политика 
 
Интервю на заместник-министър Деница Николова за Радио К2 
МРРБ, 28.06.2018  
http://www.mrrb.government.bg/bg/intervyu-na-zamestnik-ministur-denica-nikolova-za-radio-k2/ 
 
Теменужка Петкова: 
CESEC е безспорен пример за успешно регионално сътрудничество 
Министерство на енергетиката, 29.06.2018 
https://www.me.government.bg/bg/news/temenujka-petkova-cesec-e-bezsporen-primer-za-uspeshno-regionalno-satrudnichestvo-2620.html?
p=eyJ0eXBlIjoiaG90In0= 

ИПИ: Общините са използвали 10.7 млрд. лв. от оперативните програми. Созопол и Костинброд са усвоили най-големите суми спрямо населението 
- над 5 хил. лв./човек от членството в ЕС 

Лилия Игнатова, Капитал, 02.07.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/07/02/3209627_ipi_obshtinite_sa_izpolzvali_107_mlrd_lv_ot/ 

Жилищният пазар е счупен, но държавата няма ясна идея как да го поправи. В проекта за Национална жилищна стратегия държавата открива, че 
сградите са много и стари, но предлага неясни субсидии с несигурно финансиране 

Мария Манолова, Капитал, 03.07. 2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/07/03/3210646_jilishtniiat_pazar_e_schupen_no_durjavata_niama_iasna/ 

Деница Николова:  
До края на годината завършваме минимум 500 обекта по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 
МРРБ, 03.07.2018  
http://www.mrrb.government.bg/bg/denica-nikolova-do-kraya-na-godinata-zavurshvame-minimum-500-obekta-po-operativna-programa-regioni-v-rastej-2014
-2020-g/ 
 
Делян Добрев, председател на Комисията по енергетика в НС: 
Енергетиката в света се намира на кръстопът 
publics.bg, 03.07.2018 
Интервюто е публикувано в броя на списание "Ютилитис" през юни 
https://www.publics.bg/bg/interviews/211/ 
 
Увеличава се безвъзмездната помощ по програмата за газификация на жилища като мярка за енергийна ефективност 
Министерство на енергетиката, 05.07.2018 
https://www.me.government.bg/bg/news/uvelichava-se-bezvazmezdnata-pomosht-po-programata-za-gazifikaciya-na-jilishta-kato-myarka-za-energiina-efe-
2622.html 
 
Зам.-министър Деница Николова:  
България е председател на Дунавската стратегия до месец октомври и работи активно по нейните приоритети 
МРРБ, 05.07.2018  
http://www.mrrb.government.bg/bg/zam-ministur-denica-nikolova-bulgariya-e-predsedatel-na-dunavskata-strategiya-do-mesec-oktomvri-i-raboti-aktivno-po-
nejnite-prioriteti/ 
 
Аднан Амин, генерален директор на Международната агенция за възобновяема енергия: 
В енергетиката става преход, подобен на този от фиксирани към мобилни телекомуникации 
Ивайло Станчев, Капитал, 06.07.2018 
https://www.capital.bg/vestnikut/daily/politika_i_ikonomika/2018/07/05/3230604_v_energetikata_stava_prehod_podoben_na_tozi_ot/ 
 
Започва законодателно проучване на строителния процес в ЕС. Властта със стъпка към отмяната на ЗУТ 
Градът.бг,10.07.2018  
https://gradat.bg/news/2018/07/10/3279652_zapochva_zakonodatelno_prouchvane_na_stroitelniia 

Новите правила за търговците на ток ще бъдат облекчени. Спешни промени в Закона за енергетиката намаляват финансовата тежест за 
участниците на пазара 

Ивайло Станчев, Капитал, 12.07.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/07/12/3280915_novite_pravila_za_turgovcite_na_tok_shte_budat/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=vecherni_novini 

Сметната палата даде десет препоръки на екоминистъра за мръсния въздух 
Дневник,  13.07.2018 
https://www.dnevnik.bg/zelen/2018/07/13/3281814_smetnata_palata_dade_deset_preporuki_na_ekoministura/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews 

КЕВР може да определя и цените на зарядните станции за електромобили. Предложението е включено в законопроект за изменение на Закона за 
енергетиката, но след остри реакции може и да отпадне 

Ивайло Станчев, Капитал, 13.07.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/07/13/3281470_kevr_moje_da_opredelia_i_cenite_na_zariadnite_stancii/ 

МАЕ: Инвестициите във ВЕИ и енергийна ефективност са намалели с 3% 
Капиталовложенията в ядрения сектор са на 5-годишно дъно 
publics.bg, 18.07.2018 
 https://www.publics.bg/bg/news/19115/ 
 
ЕК настоява България да приложи правилата за инфраструктурата за алтернативни горива. Страната ни е получила уведомително писмо и във 
връзка с опазването на природата 
publics.bg, 19.07.2018 
https://www.publics.bg/bg/news/19145/ 
 
България подкрепи избора на нова координираща структура, подпомагаща Дунавската стратегия 
МРРБ, 19.07.2018  
http://www.mrrb.government.bg/bg/bulgariya-podkrepi-izbora-na-nova-koordinirasta-struktura-podpomagasta-dunavskata-strategiya/ 
 
Спирането на сделката за ЧЕЗ не застрашава енергийната сигурност, обяви министър Петкова 
Дневник,  20.07.2018 
https://www.dnevnik.bg/biznes/2018/07/20/3284921_spiraneto_na_sdelkata_za_chez_ne_zastrashava/?
utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mynews 
 
Kaĸвo cтoи зaд peшeниeтo нa KЗK зa cдeлĸaтa зa ЧEЗ? 
Kaлoян Cтaйĸoв, ИΠИ, 20.07.2018  
https://money.bg/deals/kakvo-stoi-zad-reshenieto-na-kzk-za-sdelkata-za-chez.html?utm_source=Push%
20Notifications&utm_medium=article&utm_campaign=Какво%20стои%20зад%20решението%20на%20КЗК%20за%20сделката%20за%20ЧЕЗ%3F 
 
КЕВР променя правилата за търговия с ток. Потребителите от свободния пазар също ще остават без електроенергия при задължения към 
доставчици 
Ивайло Станчев, Капитал, 24.07.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/07/24/3286418_kevr_promenia_pravilata_za_turgoviia_s_tok/ 
 

Петкова:  
Удължаването на експлоатацията на 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ е водеща задача. Атомната централа приключи 2017 г. с нетна печалба от близо 
118 млн. лева 
publics.bg, 25.07.2018  
https://www.publics.bg/bg/news/19179/ 
 
Габрово и Севлиево: в търсене на легенда. Регионът има потенциал да привлича хора, но има нужда от сътрудничество между публична власт и 
бизнес за по-високо качество на живот 
Мария Манолова, Тихомира Дончева, Капитал, 02.07.2018 
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2018/07/02/3208845_gabrovo_i_sevlievo_v_tursene_na_legenda/ 
 
Инж. Венета Новакова, председател на Асоциацията за фасаден инженеринг:  
Асоциацията за фасаден инженеринг ще изработи ръководство за сградни обвивки 
Градът.бг, 11.07.2018 
https://gradat.bg/news/2018/07/11/3204659_inj_veneta_novakova_predsedatel_na_asociaciiata_za/ 
 
България и Китай изграждат централа за комбинирано производство на енергия 
powerindustry-bulgaria.com, 11.07.2018 
http://powerindustry-bulgaria.com/article/2700-balgariia-i-kitay-izgrajdat-centrala-za-kombinirano-proizvodstvo-na-energiia?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Power-2018-07-11 
 
Хибриден соларен панел 250 W 
renewables-bulgaria.com, 26.07.2018 
http://renewables-bulgaria.com/product/19-hibriden-solaren-panel-250-w?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Renewables-2018-
07-26 
 

Събития, обучения, конкурси 
 
Сертификационен курс „Електроенергийни пазари – регулиране, ценообразуване и търговия с електроенергия“, 08.08.2018, София 
publics.bg, 06.07.2018 
https://www.publics.bg/bg/events/260/Сертификационен_курс_„Електроенергийни_пазари_–
_регулиране_ценообразуване_и_търговия_с_електроенергия“.html 
 
Международен конгрес по водите IWA 2018, 16-21 септември 2018 г., Токио 
water-bulgaria.com, 12.07.2018 
http://water-bulgaria.com/article/2412-mejdunaroden-kongres-po-vodite-iwa-2018?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Water-
2018-07-12 
 
Специализиран курс "Енергийна ефективност в българския ВиК отрасъл", 17-21 септември, Варна 
water-bulgaria.com, 05.07.2018 
http://water-bulgaria.com/article/2410-specializiran-kurs--energiyna-efektivnost-v-balgarskiia-vik-otrasal-?
utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Water-2018-07-05 
 

Избрано от медиите 

Увеличава се безвъзмездната помощ по програмата за газификация на жилищата като мярка за 

енергийна ефективност 

Безвъзмездната помощ по програмата за газификация на жилища като мярка за енергийна ефективност (DESIREЕ GAS) се увеличава 
от 20 на 30% от допустимите разходи по проекта без ДДС. Занапред на клиентите ще се покрива изцяло и таксата за присъединяване 
без ДДС, като се запазва таванът на финансиране от 1000 eвро за високоефективни котли и 1200 eвро за кондензационни котли на 
домакинство. 

Същевременно срокът на действие на програмата се удължава до м. юни 2020 г. Това 
са основните промени по програмата, която действа в страната от м. август 2016 г. 
Допълнителните споразумения с газоразпределителните дружества, които участват в 
програмата, бяха подписани днес в присъствието на министъра на енергетиката 
Теменужка Петкова и на Валентин Шайдер – ръководител на Международен фонд 
Козлодуй от Европейската банка за възстановяване и развитие. 

С тези промени условията по програмата се подобряват значително. Това ще даде 
възможност на по-голям брой домакинства да се възползват от преференциалните 
условия за битова газификация, каза министър Петкова по време на церемонията за 
подписване на допълнителните споразумения. По нейните думи, измененията ще 
улеснят усвояването на средствата и ще увеличат броя на домакинствата, ползващи 
природен газ. Министър Петкова благодари на донорите от Международния фонд 
"Козлодуй" и на ЕБВР, която администрира средствата по фонда, за отличното 
сътрудничество, което е ключово условие за успешната реализация на проекта. 

Домакинствата, които вече са се включили в програмата, също ще могат да получат 
по-голям процент безвъзмездно финансиране. Разликата между 20% и 30% и 
таксата за присъединяване ще им бъде възстановена през месечните сметки за ползвания природен газ. За да се възползват от това, 
те трябва да подадат заявление в местното газоразпределително дружество до 31 март 2019 г. 

Проектът „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ“ (DESIREE GAS) е на стойност 10 млн. евро, 
финансирани от Международния фонд "Козлодуй". Той има за цел да стимулира битовата газификация, заменяйки отоплителните 
системи на жилищните сгради с такива на природен газ. До момента в проекта участват 13 от лицензираните газоразпределителни 
дружества: "Комекес" АД, "Овергаз мрежи" АД, "Газинженеринг" ООД, "Кнежа газ" ООД, "Ситигаз България" ЕАД,  "Карлово газ" ООД, 
"Неврокоп газ" АД, "Свиленград газ" АД, "Си Ен Джи Марица" ООД, "Газоенергийно дружество Елин Пелин" ЕООД, "ТЕЦЕКО" ООД, 
"Аресгаз" АД и "Севлиевогаз 2000" АД. Повече от 3100 домакинства се възползваха досега от предложените преференциални 
условия. 

Очаква се реализацията на проекта да доведе до намаляване на емисиите парникови газове със 70 хил. тона годишно, или общо с 1 
млн. тона за икономическия живот на инсталираното оборудване. Икономиите на електричество се оценяват на 142 хил. мегаватчаса 
годишно, а спестените разходи на домакинствата – на 1.5 млн. евро годишно. 

Международен фонд "Козлодуй" се финансира със средства от Европейския съюз и отделни донори: Австрия, Белгия, Дания, 
Франция, Гърция, Ирландия, Холандия, Испания, Обединеното кралство и Швейцария. 

Малина Крумова: Националната програма за енергийна 

ефективност на жилищата трябва да продължи в комбинация с 

други екологични и спестовни мерки 

ЕнЕфект публикува становище относно проект за Национална жилищна стратегия на България до 

2030 г. 

Мерки за енергийна ефективност намаляват потреблението на енергия в хотелите с над 10% 

Прилагането на мерки за енергийна ефективност в туризма може да доведе до намаляване на потреблението на енергия в хотелските 
вериги с над 10%. Това показва практиката на Marriott International и Accor Hotels, които прилагат мерките за енергийна 
ефективност, предложени от Veolia, съобщават от компанията. 

Инвестициите в енергийната ефективност на хотели, курорти, комплекси и други по-големи сгради е фактор за дългосрочни приходи 
и пестене на ресурси за самите тях. Според френския експерт Жан-Пол Оше, председател на Местната агенция по енергия в Южен 
Бретан, всички по-големи консуматори на енергия ще постигнат конкурентно предимство в сектора, чрез оптимизация на 
техническите, икономическите и екологичните показатели на сградите и съоръженията.  

„Хотелите и като цяло курортните комплекси са едни от големите потребители на енергия и вода, и имат значителни разходи, при 
предоставянето на качествени услуги на своите посетители. Затова ние насочваме усилията си в предоставяне на услуги за 
намаляването на екологичния отпечатък и постигането на устойчивост в управлението на оперативните разходи за енергия и вода на 
такъв тип обекти навсякъде по света“, каза Франсоа Деберг oт Veolia в България. 

Световни хотелски вериги, като Marriott International и Accor Hotels, вече са поели сериозен ангажимент за устойчиво развитие и 
успяват да достигнат успешно поставените си цели. В следствие на прилагането на мерките за енергийна ефективност, предложени 
от Veolia те са намалили потреблението на енергия с над 10%, получили са положителни оценки и сертификати за енергийната 
ефективност на хотелите си, както и са редуцирали количеството на въглеродния диоксид, изпускан в атмосферата. Резултатите 

рефлектират и върху подобряване на комфорта и сигурността на гостите на хотелите.  

„Щастливи сме от факта, че Veolia Energy, с времето се доказа като световен лидер на 
енергийния пазар. Компанията успява да синхронизира предлаганите си услуги с най-
новите тенденции, които да бъдат полезни за постигане на целите на своите клиенти. 
Иновативното решение за непрекъснат мониторинг, контрол и оптимизиране на 
ефективността на ресурсите, допринася за промяна в поведението на потребителите, 
оптимизиране на ефективността на системите, прозрачност на използваната енергия и 
подобряване на качеството на сградите. Резултатите от ефективността му са 
доказателство за рентабилност и качество при прилагането на подобни решения 
навсякъде по света“, сподели Павел Мариников, Директор Иновации и Бизнес развитие на 
Veolia Energy в България. 

„Създаването на кръгови стратегии за ресурси чрез иновативни решения за рециклиране 
и възобновяеми енергийни източници е мисия на нашето дружество, към която се стремим 
и в близкото бъдеще“, продължи той. 

Изт.: Publics 

Деница Николова: До края на годината завършваме минимум 500 обекта по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

До края на годината предстои завършването на минимум 500 обекта в цялата 
страна, които се изпълняват в рамките на 160 проекта по Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. Това обяви в Горна Оряховица заместник-
министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на 
програмата Деница Николова. Тя и кметът на общината инж. Добромир Добрев 
откриха модерен приют за бездомни лица в града, който е финансиран с над 745 
хил. лв. от европейската програма.  

 

Приютът е с капацитет 15 места и се простира на площ 952 кв. м. Сградата е 
масивна, на два етажа и в нея се помещават осем стаи, административни 
помещения, трапезария, кабинети за социално, психологическо и правно 
консултиране, има лекарски кабинет и др. Изградена е система за 
видеонаблюдение, пожароизвестяване, повиквателна система за обслужване на 
стаите и др. В приюта ще бъдат настанявани бездомни хора, на които ще се 
предоставят подслон, храна, здравни грижи, хигиена и социални услуги за 

времето, през което институциите ще работят за разрешаването на всеки отделен случай. Приютът ще обслужва основно лица от и 
намиращи се на територията на населените места в Община Горна Оряховица. 

Зам.-министър Николова подчерта, че това е поредният успешно завършен обект на общината от инвестиционната програма на 
стойност над 12 млн. лв., осигурени от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Тя обърна внимание, че това е различен обект, който не 
коства огромен финансов ресурс, но неговите ползи и ефекти за хората са много големи. „Това е социалната отговорност, която всеки 
от нас трябва да носи в себе си и сърцето си и да дава на околните. Да се грижим за околните и да даваме на тези, които нямат 
възможности е много важно, защото това показва, че сме едно общество, което е единно и заедно може да решава совите проблеми, 
в толеранс и възможност да мислим повече за благото на обществото“, посочи Деница Николова. Тя подчерта, че Община Горна 
Оряховица е пример за променящ се град с възможностите на оперативните програми на ЕС и Националната програма за енергийна 
ефективност, по която се обновяват многофамилни жилищни сгради. „В бъдеще ще се вижда все повече и ефектът от инвестициите 
по ОПРР, които променят не само облика на населените места, но и качеството на живот. Надявам се да постигнем ефекта, който 
търсим – повишаване на стандарта на живот на хората“, каза още заместник-регионалният министър. 

Пред журналисти Деница Николова коментира, че изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. върви с 
ускорени темпове. Към днешна дата са договорени и в изпълнение 76% от целия ресурс на програмата, който надхвърля 3 млрд. лв. 
Тя изрази очакване до края на годината да се постигне договаряне на 100% от ресурса,  тъй като са отворени всички възможни 
мерки за кандидатстване. Остава да бъдат договорени мерките за деинституционализация на възрастни хора и допълнителните 
средства за по-малките общини, свързани с мерките за енергийна ефективност. 

Зам.-министър Николова отчете още, че към днешна дата към бенефициентите са разплатени 32%  от договорения ресурс. Тя обаче 
предупреди, че има риск за изпълнението на ОПРР, тъй като се отчита забавяне при подаването на искания за плащания от страна на 
бенефициентите и няма достатъчно заявки за възстановяване на средства. „Това крие известен  риск да не постигнем целите до края 
на годината. Сега обаче е най-интензивният строителен сезон и се очаква да започне интензивно подаване на искания за  плащания 
и отчитане. Съществуват и рискове за програмата, заради обжалването на процедурата за доставка на 400 линейки, част от проекта 
за модернизация на спешната помощ“, каза още Николова. Това е сериозен проблем, защото всеки ден забава на проекта носи риск 
от загуба на средства. „Доставката на линейките е ключова част от проекта и може да коства санкция, защото имаме заложени 
срокове, които се съблюдават. Рискът към настоящия момент при нереализиране на ключови дейности е 6 % от цялата стойност на 
проекта, който е на стойност 163 млн. лв.“, каза Деница Николова. 

При посещението си в Горна Оряховица зам.-министър Деница Николова инспектира някои от ключовите проекти, които общината 
реализира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Тя разгледа новоизградения „Детски парк“, както и 
обновяването на централната градска част. 

Източник: МРРБ 

Проектът на Национална жилищна стратегия е публикуван за обществено обсъждане на 30 юни с крайна дата за изпращане на 
становищата до 29 юли. 

Броят на необитаемите жилища в България расте. Те са 1 220 416 или над 31% от всички жилища в страната. В същото време все 
повече хора нямат шанс да се сдобият със собствен жилищен имот или имат нужда от подкрепа, за да вземат под наем. Затова една 
от основните задачи при управление на жилищния фонд в България е да се намери начин броят на необитаемите жилища да бъде 
намален и да се повиши тяхната използваемост. Това е една от целите, заложени в Националната жилищна стратегия. 

В нея се посочва, че жилищното строителство непрекъснато расте. В периода до 2020 г. ще бъде надминат строителният бум от 2007-
2009 г. с изграждане на около 20 хил. жилища на година. Тези прогнози са направени на база очаквания икономически растеж в 
страната и нарастващия инвестиционен интерес, който се изразява в търсене на терени и големия брой издадени строителни 
разрешения. Броят на жилищата надхвърля броя на домакинствата, а жилищното потребление е сравнимо с това в ЕС (550 
жилища/1000 обитатели). Но проблемът е, че финансовата достъпност до жилище се влошава. Отношението цена/доход нараства. 
През 2015 г., по данни на НСИ, цената на жилищата надхвърля над 6,6 пъти доходите. За сравнение през 2013 г. това съотношение е 
6,3 или се увеличава делът на хората, нуждаещи се от подкрепа за придобиване или наемане на жилище. 

Друг идентифициран в стратегията проблем е, че общественият жилищен фонд е сведен до символичен дял от 2,4%. Той трудно се 
управлява, поради разпръснатостта му сред частни жилища в етажна собственост, а общините разполагат с ограничени ресурси за 
неговото поддържане. 

Изводът е, че е необходимо да се намерят механизми за адаптиране на съществуващия жилищен фонд и рационалното му 
използване. Една от идеите е да се реализират изменения в сферата на данъчното облагане, като се  предвидят стимули за 
предоставяне на необитавано жилище за социални цели. Целта на общественото обсъждане на Стратегията е именно да се съберат 
идеи и да се изработи най-добрия механизъм, който да е в полза на всички заинтересовани страни. 

В Стратегията се посочва още, че над 91% от фонда е с надеждна конструкция – масивна стоманобетонна, панелна или 
масивна. Повече от три четвърти от апартаментите в страната обаче са в сгради, които са на възраст над 30 години. Липсата на 
поддръжка на тези сгради води до бързото влошаване на състоянието им, затова съществува остра потребност от масово обновяване 
на съществуващия жилищен фонд и повишаване на неговата използваемост, се посочва в Стратегията. Друг извод в нея е, че делът 
на собствениците на жилища, които се затрудняват да издържат собствеността си в сегашните пазарни условия, се увеличава. Но 
поради факта, че много хора са затруднени да отделят средства за поддържане на жилищата си, се предлага възможността те да 
ползват нисколихвени кредити или други финансови инструменти, които да се комбинират с безвъзмездна помощ. Размерът на 
помощта ще зависи и от мерките, които се финансират. Предлага се подкрепата за подобряване на конструктивна устойчивост и 
енергийната ефективност да се реализира единствено в случай, че обновяването не ангажира повече от 50% от 
стойността при ново строителство. В масовия случай, обновяване чрез изпълнение на всички предписания на 
техническия паспорт би покрило по-малко от 30% от стойността на ново строителство. 

За да се провежда активна и системна жилищна политика, е необходимо ясно да се определят отговорностите на централно и местно 
ниво. На централно ниво е необходим орган, администриращ цялостна система за жилищно субсидиране и провеждащ на практика 
националната жилищна политика. На местно ниво е необходим капацитет за създаване и изпълнение на общинските жилищни 
програми. Това не освобождава държавата от отговорности към социалното жилище и обновяването на съществуващия фонд, с които 
ще се изпълнят поетите ангажименти към Новия дневен ред за градовете на ЕС и Дневен ред 2030 за устойчиво развитие. 

За повече информация, справка за отразяване на предложенията и становищата: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/
View.aspx?lang=bg-BG&Id=3607 

Общи положения от проекта на Националната жилищна стратегия, предложен за обществено 

обсъждане 

Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект 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:  

 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“. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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:  

 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“; 

 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; 

 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.; 

 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; 

 В проекта не се открива изчерпателно описание на инструментариума, с който се предвижда да се осъществява жилищната 
политика в България; 

 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; 

 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”.    

В Габрово и Севлиево бяха открити обекти за над 15 млн. лв. 

Предстои да се водят дискусии по много ключови въпроси, свързани кохезионната 
политика, но е очевидно, че благодарение на гъвкавостта на предложения бюджет за 
периода след 2020 г., възможностите за развитие ще бъдат толкова много, че от всяка 
страна ще зависи как ще се придвижва напред. Затова, ако постигнем синергия между 
секторните политики и териториалното развитие, ще успеем да направим повече с 
разполагаемия ресурс, ще подобрим стандарта и качеството на живот - балансирано и във 
всички райони на страната ни. Това каза министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Николай Нанков при участието си в Конференция на високо ниво, 
посветена на Кохезионната политика на ЕС: Перспективи за конвергенция и устойчиви 
региони след 2020 г. 

Новото законодателно предложение на Европейската комисия за кохезионната политика 
след 2020 г. открива добри перспективи пред държавите-членки, отбеляза още министърът. 
По думите му новина е, че ще се прилага индивидуален подход към регионите и така 
средствата ще зависят не само от размера на БВП на глава от населението, но и от 

допълнителни критерии като миграционен натиск, безработица, младежка заетост и образование, изменение на климата. Това ще 
позволи инвестиции в интегрирани мерки, които са съобразени с местните особености и ще 
бъде насърчавано партньорството между общини, области и региони. Новата цел „Европа - по
-близо до гражданите“ и въвеждането на по-гъвкав подход за многофондово финансиране ще  
дадат възможност за фокус върху спецификите, нуждите и потенциала на конкретните 
територии. По този начин  важни регионални проекти, които съдържат елементи от различни 
секторни политики,  ще могат да бъдат финансирани от различни източници и фондове. От 
друга страна засилването на децентрализирания подход на управление на програмите ще е 
предпоставка за изпълнение на инвестиции с висока добавена стойност. 

Считаме, че прилагането на подхода за многофондово финансиране по бъдещата оперативна 
програма за регионално развитие в периода 2021-2027 г. ще подпомогне изпълнението на 
комплексни мерки в целевите територии за решаване на ключови местни проблеми и 
регионални нужди. Развитието на полицентричната мрежа от градове ще даде възможност за 
засилване на връзките между  населените места и ще допринесе за подобряване качеството 
на живот на територията на цялата страна, а не върху отделни нейни части. Така че хората да 
не напускат родните си места и да работят и живеят достойно там, където са техните корени, 
отбеляза министър Нанков. 

Растящи градове + изменение на климата = мега-пожари 

Разрастването на градовете и изменението на климата правят съвременните общества все по-уязвими към чудовищни пожари, 
водещи до тежки щети и загуба на човешки животи. Макар че наблюденията на учените се отнасят за САЩ, техните изводи се 
оказват валидни и за други части от света. 

По-горещото време, резултат от климатичните промени, изсушава растителността. Това създава предпоставка за бързото разпалване 
на пожари, казват климатолозите. Тенденцията е тези огньове да се разрастват бързо в посока от селските райони към периферните 
квартали на градовете, казват експертите по климата. 

Общините обаче имат еквивалентен принос – защото разширяват жилищната база към недобре развити райони. 

“Има места, където не трябва да има жилищни квартали,” казва Кърт Хенке, бивш шеф на пожарната в Сакраменто, САЩ. Днес той е 
консултант на множество противопожарни организации. “Не става дума за едно семейство, което иска да си построи къща в гората. 
Говоря за квартали, които навлизат в дивата природа, на ръба между нея и града, а това ги поставя на пътя на тези опустошителни 
пожари”. 

В много от случаите на опустошителни пожари роля играе силният вятър – основен фактор за разпространението на огъня. “Той 
изтръгва дървета от земята и ги хвърля през улицата право в домовете”, каза Чад Карол, говорител на CalFire. За някои от 
последните пожари в САЩ местните пожарникари казват, че ветровете са били силни почти като “торнадо”. 

Губернаторът на Калифорния Джери Браун казва, че сушата и изменението на климата означават, че щатът е изправен пред “нова 
реалност”. В нея животът и имуществото са постоянно застрашени от пожар. И нима това описание не се отнася и за всички други 
места по света, където в последните години сушата и жегата предшестваха опустошителни пожари, подклаждани от беснеещи 
ветрове. 

Картината не обещава промяна в положителна посока, казва Даниел Суин, климатолог от Калифорнийския университет в Лос 
Анджелис. Сушите и жегите стават все по-често явление. “Това, което виждаме при някои от най-опасните пожари, е, че се 

разпространяват бързо, горят с много висока температура или създават своето собствено 
време”, казва той. Съгласен е с други експерти, които казват, че унищожението е резултат 
и от факта, че повече хора живеят по-близо до пожароопасните райони. 

Джак Чейс, експерт по градоустройственото планиране в Калифорнийския държавен 
университет, смята, че е масово наблюдавана тенденция да се увеличава броят на 
домовете в райони, които се намират “на границите между градските райони и 
неразвитите земи”. Това увеличава риска от пожари, подоредни от човешка дейност. Също 
така означава, че пожарникарите трябва да променят своя подход. “Те трябва да се 
справят със спасяването на животи и спасяването на собственост”, казва Чейс. 

Източник: https://greentech.bg/archives/76315 

Работен вариант на Националната стратегия за адаптация обсъди КСИК 

На редовно заседание, ръководено от зам.-министъра на околната среда и 
водите Атанаска Николова, заместник-министрите и експертите от 
Координационния съвет по изменение на климата (КСИК) обсъдиха 
постигнатия до момента напредък в разработването на Националната 
стратегия за адаптация към изменението на климата. 

Климатичните промени вече са факт и последиците от тях оказват 
въздействие върху всички сектори на икономиката. Затова е важно темата за 
адаптацията към климатичните промени да бъде в основата при вземането на 
управленски и инвестиционни решения. 

Екипът на консултанта представи анализ на ползите и разходите по 
приспособяването към измененията на климата за България. Стана ясно, че 
ако не се предприемат мерки за адаптация, до 2050 г. прогнозираната 
кумулативна загуба на реален БВП за страната ще бъде между 1 и 3,5%. 
Представен беше работен вариант на Стратегията и мерки от Плана за 
действие с преглед на най-уязвимите сектори – селско стопанство, 
енергетика, транспорт, туризъм, гори, води, градска среда, човешко здраве, биоразнообразие. 

Зам.-министър Николова подчерта, че за намаляване на отрицателното въздействие от изменението на климата са необходими 
информираност и усилия от институциите, местните власти, бизнеса и населението. Необходимо е интегрирането на адаптацията във 
всички политики, стратегически документи, дейности и инвестиционни намерения. Важно е те да бъдат осъществявани по начин, 
който ги прави устойчиви на измененията на климата, предвиждани от климатичните модели за България, посочи зам.-министърът. 

Отчетени бяха предложения по представения работен вариант, за да бъде Националната стратегия завършена през септември, когато 
отново ще бъде разгледана на заседание на Координационния съвет. Разработването на Стратегията за адаптация се финансира по 
Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, а изпълнител на проекта е Световната банка. 

Изт.: МОСВ  
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