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Относно: Преустановяване$ia приема на заявления за интерес и финансова помощ по 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради до приключване изпълнението на сключените договори за 

целево финансиране

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Постановление № 18 на Министерския 

съвет от 2015 г. за приемане на Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й в 

т. 4 -  Продължителност на Програмата е записано, че:
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„ Кандидатстването по Програмата ще се осъществява постоянно в рамките на 2 

години: 2015 и 2016 г. Продължителността на Програмата може да бъде удължавана при 

наличен свободен финансов ресурс

Към настоящия момент разчетите показват, че с одобрения финансов ресурс по 

Програмата ще се финансират допустимите дейности за 2022 сгради, които вече имат 

сключен договор за целево финансиране.

Предвид факта, че към настоящия момент допълнителен ресурс не е одобрен, считаме 

за необходимо:

- да бъде преустановен приема на заявления за интерес и финансова помощ от 

общинските администрации към ..Българска банка за развитие“ АД;

- общинските администрации да прекратят приема на документи от сдруженията на 

собствениците при настоящите условия по Програмата.

След приключване на всички дейности по обновяването на одобрените сгради ще 

бъде направен анализ на свободния финансов ресурс в границите на одобрените по 

Програмата 2 млрд. лева и при възможност ще бъде подновен приемът на документи в 

„Българска банка за развитие“ АД.

Обръщам внимание, че към настоящия момент се извършва анализ на Програмата. В 

контекста на цялостната жилищна политика, обновяването на жилищния фонд е една от най- 

важните и шкроксмащабни цели. По-нататъшното подпомагане на изпълнение на мерки за 

енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради може да бъде извръшвано при 

различни правила и условия за финансиране, за които Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството ще ви? уведоми своевременно.
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