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ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И ОЦЕНКА НА ЖИЛИЩНИ 
СГРАДИ 

 
по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие”,  Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие“  на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

 
 

 
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА 

ФИНАНСОВА ПОМОЩ 
 

 Община град Добрич е директен бенефициент по процедура BG16RFOP001-1.001-039 
„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-
2020 г. Цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се подкрепи 
реализацията на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие, насочени към 
устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и 
социални проблеми в 39 града от 1-во, 2-ро, 3-то йерархично ниво в съответствие с Националната 
концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г. 
 
2. ПОДБОР НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНO 
ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ДОБРИЧ - II“  

 
Безвъзмездна финансова помощ за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна 

жилищна сграда може да се предоставя само на сдружение на собствениците (СС) на допустима 
сграда. Учредяване и регистриране на СС се извършва по реда на раздел III от ЗУЕС. 

Съгласно Насоките за кандидатсване по ОПРР 2014-2020 Община град Добрич ще направи 
подбор на обекти, които отговарят на критериите за допустимост и които да бъдат включени в 
дейностите по бъдещ проект. За целта ще бъде проведена информационна кампания, за да бъдат 
запознати заинтересованите лица с изискванията на програмата и с процедурата по подбор на 
сградите и подготовка на проектното предложение.  

Със заповед на кмета е сформирана комисия, която да извърши разглеждане, оценка и 
класиране на сградите, за които ще бъдат подадени заявления за интерес и финансова помощ, 
съгласно определените от Програмата и Общината критерии и в рамките на ободрения бюджет.  

Сгради, които кандидатстват и са допустими, ще бъдат оценени и класирани в низходящ 
ред, но ще бъдат включени в проект за енергийна ефективност само в случай, че бъдат отпуснати 
допълнително средства по програмата. До размера на предоставения финансов ресурс ще бъдат 
обхванати обектите, получили най-много точки, аналогично на вече изпълнения проект. 
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Предимство ще имат многофамилните сгради, които са следващи в списъка по реда на класиране 
при първата покана за набиране на заявления: 

1 ул. „Кирил и Методий“ 18 
2 ул. „Захари Стоянов“ 1 
3 ул. „Страцин“ 4 
4 ул. „Максим Горки“ 2 
5 ул. „Любен Каравелов“ 4 
6 ул. „Йордан Йовков“ 13 
7 ул. „Кирил и Методий“ 8 
8 ул. „Каменица“ 8 
9 ул. „Цар Симеон“ 13 
10 ул. „Максим Горки“ 1 
11 ул. „Хан Тервел“ 196  
12 ул. „Славянска“ 13 
13 ул. „Велико Търново“ 5 
14 ул. „Любен Каравелов“ 1 
15 ул. „Максим Горки“ 4 
16 ул. „Брацигово“ 12 12А 
17 ул. „Максим Горки“ 6 
18 ул. „Независимост“ 9 
19 ж.к. „Строител“ 65 
20 ул. „Марин Дринов“ 3 
21 ж.к. „Балик“ 38 
22 ул. „Кап. Андреев“ 9 
23 ул. „Бачо Киро“ 21 
24 ул. „Майор Векилски“ 9 
25 ул. „Славянска“ 19 
26 ул. „Хаджи Димитър“ 14 
27 ул. „Ален Мак“ 3 
28 ул. „Ген.-адютант К. Манзей“ 16 
29 ул. „Ген. Колев“ 19 

 
Първите 9 бяха включени в проект „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни 

сгради в град Добрич“ и дейностите по тях вече са завършени. 
По описания ред с определените сдружения ще бъдат сключени договори и ще бъде 

възложено техническо и енергийно обследване. Информацията за подготовката на проектното 
предложение, включително и за подадените и класирани заявления, ще бъде своевременно 
актуализирана и публикувана на сайта на общината. 

 
3. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА СГРАДИТЕ 

 
Допустими за енергийно обновяване по настоящата процедура са:  
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 многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 
26 април 1999 г. в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън 
обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради; 

 многофамилни жилищни сгради с не повече от 35 самостоятелни обекта с жилищно 
предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно 
строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); 
пълзящ кофраж и разновидностите им в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично 
ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност 
на многофамилни жилищни сгради.  

 при наличие на свързано строителство, а именно няколко блок-секции или сгради 
(блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и 
образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции/сгради да 
кандидатства заедно при спазване на изискванията за брой самостоятелни обекти; 

 заявление за кандидатстване е подадено за цялата сграда до 30 април 2019 г; 

 регистрирано e сдружение на собствениците (СС) за всяка блок-секция в 
сградата/на цялата сграда при условията и реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС и са взети 
всички изискуеми решения в съответствие с изискванията на закона и тези указания 
– вписване на сдружението в публичния регистър на съответната община (съгласно 
ЗУЕС), в регистър БУЛСТАТ и наличие на протокол от общото събрание; 

 има съгласие на собствениците за осигуряване на достъп до всички самостоятелни 
обекти - това се отразява от членовете на СС в протокола от общото събрание на 
СС; собствениците, които не членуват в сдружението, попълват декларации за 
осигуряване на достъп по образец (приложение № 12); 

 в подадените изискуеми документи не са установени липси на информация, 
неточности или противоречия. 

Положително следва да бъдат оценени всички сгради, които отговарят на критериите за 

допустимост. 
На следващия етап всички допустими сгради ще бъдат оценени и класирани от комисия, 

определена със заповед на кмета, в съответствие със следните критерии за оценка: 

1. Критерий К 1 

Датата/годината на построяване на сградата Брой точки 

преди 31.12.1969 г. 7 т. 

01.01.1970 – 31.12.1979 г. 5 т. 

01.01.1980 – 31.12.1989 г. 3 т. 

01.01.1990 – 25.04.1999 г. 2 т. 

След 26.04.1999  1 т. 
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2. Критерий  К 2 

Сградата граничи с обект/и, включен/и в основния или 
резервния списък с проекти от Инвестиционната програма (ИП) 
по Ос 1 на ОПРР 2014-2020 г. 

Брой точки 

Сградата граничи с повече от един обект, включени в основния списък 
от ИП 

8 т. 

Сградата граничи с обект, включен от основния списък в ИП 6 т. 

Сградата граничи с повече от един обект, включени в резервния 
списък от ИП 

5 т. 

Сградата граничи с обект, включен в резервния списък от ИП 3 т. 

Сградата не граничи с обект/и, включен от основния/резервния списък 
в ИП 

0 т. 

 

3. Критерий К 3 

Брой самостоятелни обекти в сградата, които ще преминат в 
по-горен клас на енергопотребление 

Брой точки 

над тридесет 7  

до тридесет 5 

до двадесет 3 

от два до пет обекта 1 

 

4. Критерий К 4 

Заявлението за кандидатстване е подадено в срок до Брой точки 

35 дни от публикуването на поканата и пакета документи 

(до 11 април 2019 година) 
20 

12 април 2019 14 

13 април 2019 13 

14 април 2019 12 

15 април 2019 11 

16 април 2019 10 

17 април 2019 9 

18 април 2019 8 

19 април 2019 7 
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20 април 2019 6 

21 април 2019 5 

22 април 2019 4 

23 април 2019 3 

24 април 2019 2 

25 април 2019 1 

30 април 2019 0 

 

Комплексната оценка (КО) ще бъде изчислена по формулата: 

КО = К1+К2+К3+К4 

КО – комплексна оценка – общ сбор от точките, получил кандидатът по всеки критерий; 
К1 – критерий 1: Датата/годината на въвеждане в експлоатация/проектиране на сградата; 
К2 – критерий 2: Сградата граничи с обект/и, включен/и в основния или резервния списък 

с проекти от Инвестиционната програма (ИП) по Ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.; 
К3  – критерий 3: Брой самостоятелни обекти в сградата, които ще преминат в по-горен 

клас на енергопотребление; 

К4  – критерий 4: Заявлението за кандидатстване е подадено в срок до 

По отношение на самостоятелни обекти, в които се извършва стопанска дейност:  
Самостоятелни обекти (СО), в които се упражнява стопанска дейност, са получатели на 

минимална помощ съгласно механизма на схемата за минимални помощи или заплащат 
съответната част от разходите.  

При наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на 
стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от 
търговци и/или лица със свободни професии, собствениците на тези обекти ще се третират като 
получатели на минимална помощ (de minimis) съгласно Закона за държавните помощи.  

При наличие на собственици на самостоятелни обекти в сградата, в които се упражнява 
стопанска дейност, но които са извън обхвата на схемата за минимална помощ, собствениците ще 
заплащат на общината съответната част от разходите за обновяването на припадащите им се общи 
части и разходите за дейностите в съответния самостоятелен обект.  

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Допустимият размер на минималната помощ, предоставена на един 

собственик на самостоятелен обект за период от 3 години, е 200 хил. евро. 
 
Ако Общината установи невярно заявени факти от страна на сдруженията по отношение 

на брой самостоятелни обекти в сградата или самостоятелни обекти, в които се извършва 
икономическа дейност, или няма съгласието на всички собственици на самостоятелни обекти, 
които използват самостоятелните обекти или части от тях за извършване на стопанска дейност, 
както и за отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни 
професии за стопанска дейност, за получаване на минимална помощ съгласно механизма за 
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минимални помощи, както и за заплащане на съответните разходи, когато това е приложимо 
(включително попълване на съответните декларации – Приложение 12 към настоящите указания)  
няма да сключи договор за обновяване на съответната сграда. В такъв случай договор ще бъде 

сключен за следващия класиран обект. 
 


