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ОЦЕНКА НА ЖИЛИЩНИЯ ФОНД И НЕГОВОТО САНИРАНЕ

Гл. ас. д-р Тодор Райчев

Проблематиката, свързана със санирането на жилищния сграден фонд като
цяло и по-конкретно, на този в режим на етажна собственост,1 пряко засяга
институционалния, нормативния и финансовия потенциал в страната на нацио-
нално, общинско, и на равнище сдружения на собственици, за успешно форми-
ране и последваща реализация на инвестиционни проекти.

Целта в тази статия е да се предложи технико-икономически инструмен-
тариум за извършване на оценка на жилищния сграден фонд и неговото санира-
не по обобщен показател. Идеята е да се създаде възможност за прецизиране
на одобрението и финансирането на изготвените от сдруженията на собствени-
ците инвестиционни проекти чрез обективно диференциране на подлежащите за
саниране жилищни сгради или входове, намиращи се в режим на етажна соб-
ственост, с оглед на по-ефективното преразпределение и използване на ограни-
чения целеви обществен финансов ресурс, стимулирането на по-широка кампа-
ния и подобряването на общия социален ефект.

Санирането на жилищните сгради получи особена популярност през после-
дните години във връзка с необходимостта от подобряването на енергийната
ефективност на жилищния фонд в страната. Практиката показва, че по отноше-
ние на енергийната ефективност, поради конструктивните особености и експ-
лоатационното състояние, енергийната консумация на жилищния сграден фонд
в страната е ориентировъчно следната2:

• панелни жилищни блокове – над 200 kWh/m2 годишно; обхващат 18 900
панелни жилищни блока със 707 441 жилища в тях;

• сгради с външни тухлени стени с дебелина 38 см. (включват жилища
изградени преди 1965 г.) – 170 kWh/m2 годишно; от построените 1 600 000
жилища (вкл. едно и дву-фамилни къщи), 350 000 жилища са в блокове;

• сгради с външни тухлени стени с дебелина 25 см. (жилища, изградени в
периода 1965-1999 г.) – 180 kWh/m2 годишно; обхващат общо 819 625
апартамента;

• жилищни сгради, изградени след 1999 г. – по принцип би следвало да
отговарят (бел. авт.) на новите изисквания за енергийна ефективност.

1 В режим на етажна собственост може да бъде жилищна сграда или отделен вход от нея. Вж.: чл.
7, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). // ДВ, № 6, 2009, … изм., № 15,
2010.

2 Вж. по-подробно: Стойкова, Ев. Достъпни енергийно-ефективни социални жилища. Енергиен
Център София, 09.09.2004 – http://www.sec.bg/userfiles/file/LOCOSOC/LOCOSOC.ppt.
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Важно значение за това изследване има акцентирането върху моментното
състояние на панелния жилищен фонд, с оглед на необходимостта от спешно
подобряване на неговата енергийната ефективност. Проблематиката е изклю-
чително актуална и поради силната социална страна на въпроса – към 2010 г. в
него живеят приблизително 1 750 000 души или около една четвърт от населе-
нието на страната. Известно е, че с прилагането на стандартните мерки за
повишаване на енергийната ефективност консумацията на панелните жилищни
сгради може да бъде намалена с над 50%. При използване на по-прогресивни,
иновативни решения за подобряване на енергийната характеристика на сгради-
те, годишната енергийната консумация за отопление и топла вода в жилищата
не трябва да превишава3:

• 85 kWh/m2 в енергийно-санирани жилищни блокове;
• 75 kWh/m2 в нови жилищни блокове.
Предвид реалностите от незадоволителното техническо (експлоатацион-

но) състояние на панелния жилищен фонд в страната, поставените изисквания
за неговото спешно подобряване и ниските финансови възможности на по-голя-
мата част от засегнатите собственици, замисълът на концептуално предлага-
ния технико-икономически инструментариум е в създаването на благоприятни
условия за сравнително улеснено, целево диференцирано финансиране, според
обхвата и степента на необходимите саниращи мероприятия, на нуждаещите се
от финансово подпомагане сдружения на собственици. Пряк краен резултат от
прилагането на инструментариума в практиката следва да бъде иницииране на
широко участие в мероприятията по санирането на сгради и входове, намиращи
се в режим на етажна собственост.

Когато става въпрос за енергийното саниране на остарелия панелен жили-
щен фонд, трябва да се посочат следните моменти:

Първо, не е добре да се разглежда едностранчиво от икономическа гледна
точка проблемът, свързан с енергийната ефективност от този на санирането на
конструктивните мрежи или системи на същите сгради или входове4.

Така например, в зависимост от периода им на изграждане, панелните жи-
лища у нас се характеризират със следната възрастова структура към 2010 г.5:

- под 18 години – 8%, т.е. приблизително 56 595 жилища;
- между 19-28 г. – 53%, т.е. приблизително 374 944 жилища;
- между 29-38 г. – 33%, т.е. приблизително 233 456 жилища;
- между 39-51 г. – 6%, т.е. приблизително 42 446 жилища.
Това означава, че в кратко и средносрочен план и с тенденция към прогре-

сивно увеличаване в дългосрочен план ще нараства необходимостта от прила-
гането на конструктивно саниране, включващо ремонтни и укрепителни дейнос-
3 Стойкова, Ев. Цит. изт.
4 На практика при обновяването на жилищни сгради или отделни входове се поставят и редица

други технически задачи, като: осигуряване на трайно премахване на течовете от покрива, външни
и вътрешни фуги, ВиК и отоплителни инсталации, осигуряване на пожарната безопасност на
сградата (входа), в съответствие с нормативните изисквания и др.

5 Стойкова, Ев. Пак там.
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ти, като презаваряване на метални връзки, замяна на водопроводни мрежи, за-
монолитване на стоманобетонни плочи и др. подобни. Много полезни в случая
могат да се окажат и примерите за успешно саниране на едропанелни жилищни
сгради в Германия без обитателите да напускат квартирите6, т.е. вече съще-
ствува добра практика и може да се взаимства съответно „ноу-хау”.

Второ, технически, конструктивното саниране предхожда полагането на
външната топлоизолация по фасадата на една остаряла панелна сграда, т.е.
значително се усложнява проблемът със застъпващото се финансиране7 на двете
дейности8, с цел своевременно изпълнение на енергоефективните мерки по на-
маляване на значителната консумацията на енергия на жилищния сграден фонд
у нас. Проблемът се задълбочава още повече, когато се вземат предвид и реал-
ностите, свързани със статута на земята под панелните сгради, която е соб-
ственост на отделната община.

Трето, при сега действащите нормативни условия няма проблем, ако сдру-
жение на собствениците на панелна сграда кандидатства за финансиране във
връзка с подобряване на нейната енергийната ефективност, независимо, че съща-
та сграда може да се нуждае преди всичко от спешно конструктивно саниране.
В резултат на това извършените инвестиции по полагане на топлоизолация на
фасадните стени впоследствие ще се окажат нерационални.

Посоченото ни дава основание да защитаваме тезата за целесъобразнос-
тта от финансова и социална гледна точка, жилищните сгради превантивно да
бъдат надлежно диференцирани от компетентните административни органи в
няколко целеви групи, според обективно необходимата им степен за конструк-
тивно и/или енергийно саниране на база конструктивните особености, годината
на въвеждане и експлоатационните им характеристики.

В първа целева група приоритетно би следвало да се заложат жилищните
сгради (особено тези, изпълнени по строителната технология „Едропанелно
жилищно строителство”), за които енергийното саниране ще се предхожда или
ще бъде съпровождащо на обективно наложителното конструктивно саниране.
Смисълът е, да бъдат не само енергийно, но и технически обследвани и точно
обозначени проблемните жилищни сгради, за да знаят, от една страна, съответ-
ните органи на управление на етажната собственост и респективно отделните
собственици в тях, че им предстои в определен времеви интервал по-голям
финансов ангажимент. Същите да не предприемат прибързани действия по из-
готвяне на инвестиционен проект за енергийна ефективност, договаряне с фи-

6 Вж.: Назърски, Д. Практиката в Германия. Топлоизолационни системи за саниране на едропанел-
ни сгради, В-к „Строителство градът“, бр. 1, 2008, с. 6.

7 При конструктивното за разлика от енергийното саниране липсват съответни програми и нароч-
но създаден фонд за неговото финансиране.

8 Ориентировъчно, при конструктивно саниране цената, трансформирана за кв. м. жилищна площ
на база експертни оценки и по калкулации на ремонтно-строителни фирми се движи в широки
граници и възлиза средно между 110 лв. и 180 лв., а за основното енергийно саниране – само на
фасадните стени (без прозорците и др.) цената за топлоизолация с нормативна дебелина 6-7 см.
възлиза средно на около 32-40 лв. на кв. м.
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нансови (кредитни) институции и ремонтно-строителни фирми и започване на
изпълнение по полагане на външна топлоизолация по фасадните стени, което би
възпрепятствало последващо конструктивно саниране на обекта за сравнител-
но дълъг период от време или би се оказало несъобразено начинание с фатални
финансови последици.

Във втора целева група могат да попаднат всички останали жилищни сгра-
ди, т.е. такива, за които не е наложително в кратко-, средно- и дългосрочен
период да се прави конструктивно саниране и не съществуват пречки веднага
да се прибегне към енергийното им саниране при значително по-малък обем на
инвестициите. Към тази целева група сгради (освен към сгради държавна и/или
общинска собственост) може да бъде ориентирана и стимулирана и инвестици-
онната дейност на т.нар. дружества за предоставяне на енергийни услуги на
основата на т.нар. договори с гарантиран резултат9.

Намерението е да се подпомогнат доколкото е възможно собствениците,
на жилища, респективно сдруженията на собствениците, попадащи в първа це-
лева група с ангажимент за значително финансово участие от тяхна страна.
Идеята е да им бъдат предоставени възможности за кандидатстване за креди-
тиране с обществени средства при определени преференциални условия (напри-
мер, при значително по-нисък лихвен процент и/или за по-дълъг погасителен
период) или с привилегии при заемане на средства по целеви програми и други
подобни финансови инструменти и схеми на национално и общинско равнище и
равнище Европейски съюз (например, изискване за по-малко относително дяло-
во участие на собственото финансиране в общия размер на определената инве-
стиция за саниране).

Според нас, следва да се окаже въздействие и върху началния срок на
практическата реализация на оздравителните конструктивни мероприятия след
констатацията от тяхната необходимост. С оглед на по-бързото организиране
на засегнатите собственици и за да може съответните сдружения да ползват
установени привилегии от съответна финансираща институция или трета стра-
на, би могло нормативно да се заложи изискване за спазване на срок. Той след-
ва да обхваща времето от момента на установяването и разписването като
указание в техническия паспорт на съответната сграда на необходимостта от
извършването на конструктивно саниране до момента на подаването на искане-
то за отпускането на финансирането. По аналогичен начин може да се обвърже
с времеви интервал и евентуалното последващо полагане на външната топлои-
золация по ограждащите стени на жилищната сграда, отново като условие за
ползване на същите или подобни привилегии от „кредитора” или третата финан-
сираща страна.

Подходящ вариант за по-фина настройка на предлагания икономически
механизъм за по-целесъобразно използване на заделения финансов ресурс, за
стимулиране и подпомагане участието на сдруженията на собствениците в кам-

9 Вж. по-подробно: чл. 48 и чл. 49 от Закона за енергийната ефективност.  // ДВ, № 98, 2008, … изм.,
№ 15, 2010.
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пании за подобряване на конструктивната и/или енергийната ефективност на
съществуващите сгради така, че те да станат още по-реалноосъществими и
по-широкодостъпни, според нас, би представлявало въвеждането по пълна ана-
логия и на по-гъвкава иновативна система за обективно преразпределение на
кредитния ресурс. Във връзка с това, с оглед на координацията между двете
потенциално изграждащи я основни подсистеми – тази на обективното разделе-
ние на ограждащите конструкции и елементи на жилищните сгради (според ни-
вото им на енергийна защита) и подсистемата за разпределение и отпускане на
финансовите средства – се налага прецизирането и обвързването на отделните
групи сгради за саниране с прикрепени към тях характеристики на условията за
отпускане на заем. Същевременно, установяването, от гледна точка на финан-
сиращата институция на групите като условни, в зависимост от вида и необхо-
димата степен на саниране на попадащите в тях ограждащи конструкции и еле-
менти, предмет на финансиране в съответния инвестиционен проект.

За конкретното преценяване и одобряване от страна на финансиращите ин-
ституции на саниращите мероприятия, заложени в подготвените инвестиционни
проекти, и отпускането на кредитите, е необходимо да се определи такъв кри-
терий за оценка (респ. за диференциране), който да е поставен на обективна
основа, да е измерим и същевременно да не възпрепятства проявяването на
социалния аспект на предлагания икономически механизъм. За целта предлага-
ме въвеждането на показателя „Степен на саниране”. За негов измерител из-
ключително подходящи се оказват измерените и обозначените в енергийния
паспорт на съответната сграда технически стойности за действителния коефи-
циент на топлопреминаване (k) на отделните ограждащи конструкции и елемен-
ти – стени, прозорци, покрив, под. Не би следвало да има пречка енергийният
паспорт да може да се представи и използва като официален документ и да
послужи като обективна основа за преценка пред органите на съответната кре-
дитираща институция и/или трета страна. Технически погледнато, коефициентът
на топлопреминаване (k) се определя на основата на съществуващите различия
по отношение на коефициента на топлопроводност (λR) на отделните строителни
изделия и/или материали, изграждащи съответните конструктивни ограждащи
елементи на сградите. Така по-добре изолираните сгради, за да достигнат съот-
ветните нормативни стойности на коефициента на топлопреминаване (kmax)10 на
всички или само на част от ограждащите елементи имат необходимост по прин-
цип от влагането на по-малко финансови средства и от изпълнението на евенту-
ално по-малко видове ремонтно-обновителни строителни работи. При такъв
случай, представляващите ги сдружения на собствениците не следва да бъдат
кредитирани при сравнително по-преференциалните условия, определени за втора
целева група. По нейните условия следва да се финансират кандидатстващите
инвестиционни проекти на сдружения на собствениците, представители на сгради,
подбрани по критерия „Степен на саниране”, притежаващи по-високи неблагоп-

1 0 Вж. чл. 6, ал. 2, табл. 1 на Норми за проектиране на топлоизолацията на сгради. БСА, бр. 11/1998,
с. 5.
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риятни стойности от нарочно фиксирани размери на коефициента на топлопре-
минаване (kср. стр.) на отделните ограждащи конструкции и елементи11, т.е. отли-
чаващи се с много ниски топлотехнически показатели – над съответните сред-
ни нива за страната. Това предполага провеждането на значителни, т.е. на пове-
че видове и/или по-мащабни енергийно-саниращи мероприятия. Одобрените за
финансово подпомагане сдружения на собствениците следва да имат възмож-
ността да стигнат до него срещу по-малък процент на собствено участие, по-
изгоден лихвен процент и/или други преференции, в сравнение със собственици-
те попадащи извън условната втора група, които са с по-добре, но също недо-
статъчно изолирани жилища, така че финансово и социално по-прагматично да
се разпредели заделеният обществен или кредитен ресурс.

Необходимо е критерият „Степен на саниране” да отчита защитните функ-
ции на всеки основен или ограждащ елемент12 (например, стени и прозорци), пред-
мет на инвестиционния проект, когато се превишава в негативен план съответна-
та нарочна фиксирана стойност на коефициента на топлопреминаване (kср. стр.).
При положение, че за някой от ограждащите конструкции и елементи коефици-
ентът на топлопреминаване (kсоке)13 се намира в по-благоприятните граници – в
диапазона между нормативно определения размер (kmax) и нарочно фик- сира-
ния (kсоке ср. стр.), тогава за изпълнението на сравнително по-нискоресурсоемките
оздравителни мероприятия, отнасящи се до въпросния ограждащ елемент, следва
на сдружението на собствениците да бъдат отпуснати средства по общите ба-
зисни правила на кредитирането (финансирането) установени за трета условна
група (вж. табл. 1).

Примерно диференциране според вида и степента на саниращите мероп-
риятия и обвързването им със съответните условия на кредитиране, респ. фи-
нансиране, са представени в табл. 2. Следва да се посочи, че стойностите на
отделните показатели в колонка 6 на табл. 2 са също преференциални, в сравне-
ние с условията за отпускане на традиционните инвестиционни кредити.

Според нас, с помощта на предлагания технико-икономически инструмен-
тариум, способстващ за превантивното целево диференциране на степента на
наложително предстоящото общо и по-конкретно, конструктивно или енергийно
саниране на жилищните сгради и входове в режим на етажна собственост, мо-
гат да бъдат решавани едновременно, координирано и прагматично следните
основни цели:

1 1 Вж. по-подробно: Райчев, Т. Оценка на икономичността на нововъведенията в жилищното стро-
ителство. Известия на ИУ – Варна. 2001, № 1, с. 88-97.

1 2 Бел. авт. Ще зависи от възприетата нормативна методична схема.
1 3 Бел. авт. Въвеждаме условно обозначаване на фактически установения коефициент на топлопреми-

наване на съответната ограждаща конструкция или елемент на обследваната сграда или вход от нея.
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Таблица 1

Диференциране на жилищните сгради, на ограждащите конструкции
и елементи, респективно на съответните инвестиционни проекти на

групи с обособени преференциални различия при финансирането, според
вида и степента на обективно необходимите саниращи мероприятия

- да се създадат обективни предпоставки за вземане на решение сред
кредитиращите (финансиращите) институции за отпускане или отказва-
не на кредит (финансиране), на основата на предписанията в техничес-
кия и енергийния паспорт на съответната жилищна сграда – обект на
инвестиционен проект за саниране;

- да се инициира действието на ефективна регулираща функция към недо-
пускане на финансови разхищения чрез кандидатстване и одобряване
на енергийно саниране, пренебрегвайки технически обоснованата необ-
ходимост от конструктивно оздравяване16 на жилищната сграда в крат-

Критерии
за оценка

Първа условна група14 Втора условна група Трета условна група

1. Видове
мероприятия

- само конструктивно
саниране;

- конструктивно и
съпътстващо или
последващо
енергийно саниране
в рамките на дълго-
срочния период.

- само енергийно
саниране, без
последващо
конструктивно
в кратко-, средно-
и дългосрочен
период

- само енергийно
саниране, без
последващо
конструктивно
в кратко-, средно- и
дългосрочен период15

2. Степен
на саниране

- конструктивно:
 пълно;
 частично.

- значително енергийно
саниране;

- нормално енергийно
саниране.

kсоке ср. стр. < kсоке

(значително
енергийно
саниране)

kmax < kсоке < kсоке ср. стр.

(нормално
енергийно
саниране)

1 4 Условията за финансиране, обвързани с тази група, се отличават с най-много на брой и най-
големи преференции.

1 5 Интервалът в години, определящ съответния период, следва да бъде уточнен професионално в
конкретната методика за практическото прилагане на предлагания инструментариум.

1 6 Бел. авт. В практиката съществува и т. нар. архитектурно саниране, което при жилищните сгради на
практика се реализира с изпълнението на енергийното саниране на ограждащите конструкции и елемен-
ти. По принцип акцентите при него са главно от архитектурно-историческо и културно значение и на
настоящия начален етап на развитие на саниращи практики у нас и липсата на финансов ресурс, то
следва да обхване основно значимите в обществен план забележителни административни държавни,
общински и частни сгради. Когато разглеждаме едропанелния жилищен сграден фонд, след време, при
съществуващи реални предпоставки и възможности, разбира се следва да се пристъпи не просто към
неговото архитектурно саниране по принцип, а към коренно преобразяване на външното (фасадното)
естетическо оформление на основата на иновативни архитектурни решения и стил.
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ко-, средно- или дългосрочен период. На парктика една от ролите на
предлагания технико-икономически механизъм ще се състои в деликат-
но иновативно вменяване на значително по-широка регулираща функция
на кредитната система17, която ще бъде обективно обезпечена с данни

Таблица 2

Матрица на обвързване на вида и степента на санирането
с конкретните условия за кредитиране (финансиране)

Видове саниращи мероприятия

Степени на
саниране

Конструк-
тивно със

съпътстващо
енергийно

Конструктивно
с последващо
енергийно в
рамките на

дългосрочния
период

Само
конструк-

тивно

Само
енергийно -
значително

саниране

Само
енергийно -
нормално
саниране

1 2 3 4 5 6
І. Конструктивно

Пълно   

Частично   

ІІ. Енергийно
2.1. Значително   

2.2. Нормално   

Условия на
кредитиране
(финансиране)
1. Размер на

кредита
най-голям голям среден по-малък малък

2. Размер на
лихвения
процент

минимален нисък среден висок по-висок

3. Процент на
собствено
участие

минимален нисък среден висок по-висок

4. Период на
разсрочване

1 г. 8 мес. 6 мес. 6 мес. 3 мес.

5. Такса за
обслужване

минимална ниска средна висока по-висока

6. Други

1 7 Съобразно нормативно внедрената нарочна методика, разработена на база на предлагания техни-
ко-икономически инструментариум.
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за фактическото състояние на сградата или отделния вход от извърше-
ните нарочни технически и енергийни обследвания, надлежно посочени
в отделните технически (вкл. енергийни) паспорти, сертификатите за
енергийни характеристики на сградата и/или друга документация.
Същността й ще се изразява в строго преразпределение на обществе-
ния финансов ресурс по посока на точно диференцирани по вид, степен и
технологична последователност мероприятия за саниране;

- да се акумулира значителен положителен ефект върху ефективното из-
ползване на финансовите средства, заделени на държавно и/или общин-
ско равнище и/или от трета страна, съчетано с диференцирано обхваща-
не на така важния социален елемент при санирането на едропанелните
жилищни сгради, намиращи се в режим на етажна собственост;

- да се улеснят сдруженията на собствениците на основата на кандидат-
стване за средства по един инвестиционен проект, чийто предмет се от-
личава и с възможност за диференциация между степените за саниране
на едновременно няколко обективно (технически) обосновани помежду
им конструкции и елементи. Така дължимите по отпуснатия целеви кре-
дит вноски ще представляват на практика общи суми от главниците и
съответните лихви по отделните периоди, при преференциалните условия-
та за кредитиране, характерни на степента за саниране на всяка отделна
конструкция или елемент. По този начин, чрез предлаганото динамично
(гъвкаво) кредитиране на едновременно повече от един „елемент” за са-
ниране при различни условия в един заем, ще се пестят и време и допъл-
нителни разходи – равносилно е на едновременно кандидатстване за фи-
нансиране на саниране при различни кредитни условия на два и повече за
сдружението на собствениците инвестиционни проекта.

Окончателният ефект от реализирането на предлагания икономико-техни-
чески инструментариум за целево диференциране на сгради и входове, респ. на
сдруженията на собствениците, и финансирането или отказването на инвести-
ционните им проекти за саниране, според нас, ще се изрази в предоставянето на
гъвкави, социалнощадящи условия, които ще направят възможно така желано-
то широко провеждане на саниращи мероприятия в кратко- и средносрочен план.
Освен чисто икономически, ще се инициира и значително разнороден, и мултип-
ликативен социален ефект по посока към подобряване уюта на жилищата, в
сектора на екологията, в архитектурно-художествен и естетически план, безо-
пасността на гражданите и в много други положителни направления, от които
ще спечели цялото общество.

В резултат на разгледаната проблематика могат да бъдат направени след-
ните основни препоръки:

1. На основата на концептуално предложения икономико-технически инст-
рументариум съответните административни органи в Министерството на реги-
оналното развитие и благоустройството (МРРБ) да разработят нарочна мето-
дика за диференциране на сградите и входовете в режим на етажна собстве-
ност. Целта е последните да бъдат разпределени в целеви групи за точното
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определяне на необходимостта от вида или видовете саниране и последовател-
ността им, необходимите за това основни ремонтно-обновителни и/или ремонт-
но-възстановителни работи и/или услуги, и респ. финансовите мащаби на общи-
те разходи в кратко-, средно- и дългосрочен период, потенциалните възможно-
сти за целево финансиране (кредитиране) и т.н.

2. Да се преструктурира Агенцията по енергийна ефективност или учреди ана-
логично на нея и „Агенция за саниране на жилищни сгради” към МРРБ, в чийто
ресор ще се обследват жилищните сгради приоритетно по системата „ЕПЖС” и
ще се създадат нормативно утвърдени списъци по градове, райони, квартали, мик-
рорайони и други за подлежащите на конструктивно оздравяване сгради, групирани
по времеви интервали за саниране в кратко-, средно- и дългосрочен период, с които
да разполагат и „кредитните” (финансиращите) институции.

3. Да се учреди нов фонд „Саниране на жилищни сгради” или разшири
предметът на действие на създадения фонд „Енергийна ефективност” по Зако-
на за енергийна ефективност18, с цел създаване на допълнителни възможности
за акумулиране на държавни, общински и дарителски средства (фирмени, от
предприятия към сдружения с идеална цел, от международни институции и орга-
низации, и др.) и целево изразходване по нормативно установени правила на
набраните обществени средства.

4. Да се проведе приватизация за прехвърляне на общинската собстве-
ност върху земята под панелните блокове в полза на собствениците на жилища-
та на съответната сграда, при изпълнението на определени условия, с което да
се засили (стимулира) частният интерес на собствениците на жилища и този на
кредитните институции (банки, фондове) за реализиране и подпомагане на ин-
вестиционни проекти за саниране.

5. Чрез допълнения в ЗУЕС да се задължат собствениците на всички жи-
лищни сгради, построени по способа „ЕПЖС” и намиращи се в режим на етаж-
на собственост, както и на тези, на които текущо, в резултат на техническо
обследване, бъде предписана мярка за необходимост от конструктивно санира-
не, да се регистрират задължително като юридическо лице по ЗУЕС, т.е. като
сдружение на собствениците, явяващо се необходимо условие за изготвяне на
проекти и кандидатстване за нарочни инвестиционни кредити за саниране.

1 8 Бел. авт. Финансирането на санирането на жилищните сгради може да става и на основата на
заделените за целта средства по оперативна програма „Регионално развитие“, от нарочни проек-
ти, като например, „Демонстрационно обновяване на многофамилните жилищни сгради“ и др.
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ASSESSMENT  OF   THE  HOUSING  STOCK A  ND  ITS RENOVATION

Chief  Assist.  Prof.  Dr  Todor  Raychev

Abstract

In the article there are outlined the technical and economic tools for carrying out an
assessment of residential buildings and their renovation by a generalized indicator.

The idea is to create opportunities for making more precise the approval and financing of
the investment projects prepared by the associations of owners through an objective
differentiation of residential buildings that are subject to renovation and are administered
under condominium ownership, with a view to the more effective re-allotment and use of the
limited target social financial resources.

ОЦЕНКА  ЖИЛОГО  ФОНДА  И  ЕГО  САНИРОВАНИЕ

Гл.  асс.  д-р Тодор  Райчев

Резюме

В статье предлагается технико-экономический инструментарий оценки жилого фонда
и санирования домов по обобщенному показателю.

Идея состоит в том, чтобы создать возможность точной оценки одобрения и финан-
сирования подготовленных обществами владельцев инвестиционных проектов посред-
ством объективной дифференциации подлежащих санированию жилых домов в режиме
этажной собственности с учетом более эффективного перераспределения и использова-
ния ограниченного целевого общественного финансового ресурса.


