
Този проект е получил финансиране от програмата за научни изследвания и 
иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за 
безвъзмездна помощ № 892054.



КОНТЕКСТ 
Страните в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и в бившите републики на 
Съветския съюз (региона на ОНД) са енергийно най-бедните в Европа. Това се дължи 
главно на високите цени на енергията, съпоставени с доходите, и на ниската енергийна 
ефективност на сградите, отоплителните системи и битовите уреди.

Преди 1990 г. жилищата в многофамилни сгради в региона на ЦИЕ и ОНД бяха 
предимно държавна собственост и централно управлявани. Процесът на масова 
приватизация в жилищния сектор през 90-те години доведе до днешната ситуация, в 
която преобладават многофамилните жилищни блокове, които са частна собственост.

Приватизацията също така допринася за разрушаването на системата за социално 
подпомагане: без субсидии, комуналните и енергийните разходи на домакинствата 
се покачват, натоварвайки семейните бюджети. Успоредно с това, механизмите за 
колективна поддръжка от социализма са изоставени и разпадането на сдруженията 
на собствениците оставя неразрешени проблеми.  

Обновяването на многофамилна сграда обикновено изисква финансово самоучастие и 
координирани действия между собствениците на апартаменти. Предвид разнородния 
социален статут на собствениците и с оглед на ниските доходи и неблагоприятните 
демографски процеси, прилагането на мерки за енергийна ефективност се оказва
по-трудно за страните от ЦИЕ и ОНД, отколкото в Западна Европа.

За справянето с тези проблеми е необходимо разработването на нови подходи, които 
да осигурят значително намаляване енергийните разходи и да  подобрят достъпа 
до  мерки за дълбоко обновяване на сградите, което ще допринесе за устойчивото 
намаляване на високото равнище на енергийна бедност в региона.  



ЦЕЛИ
ComAct има за цел да подкрепи високоефективни и трайни подобрения в многофамилни 
жилищни сгради в регионите на ЦИЕ и ОНД, като направи процеса достъпен и 
управляем за енергийно бедните общности, както и да създаде необходимите условия 
за устойчивото им извеждане от енергийна бедност.

Тъй като хора с големи разлики в доходите живеят заедно в едни и същи сгради и това 
създава редица пречки пред обновяването на сградите, ComAct иска да създаде ново 
разбиране за енергийната бедност в контекста на многофамилните сгради в ЦИЕ и ОНД. 
За целта ComAct ще подбере най-подходящите местни участници и работи с общности 
на енергийно бедни собственици, за да улесни енергийно ефективното обновяване на 
многофамилни жилищни сгради,. 
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МЕТОДОЛОГИЯ 
ComAct ще превърне високоефективните, но скъпоструващи мерки за енергийна 
ефективност в достъпни решения за енергийно бедни домакинства, използвайки 
набор от финансови, технически и организационни действия. Всяко от тях ще 
допринася за намаляване на месечните разходи за домакинствата и за увеличаване на 
ефективността и допълнителните ползи от интервенциите.

След идентифицирането и подбора на енергийно бедни общности, ComAct ще 
работи по три основни направления:                                                                                                    

 укрепване и активиране на сдруженията на собствениците на жилища

 разработване и адаптиране на финансови инструменти за семейства с ниски доходи

 оптимизиране на технически решения, които осигуряват най-благоприятното  
 съотношение разходи-ползи за енергийно ефективните подобрения в   
 многофамилни жилищни сгради

Този подход ще бъде тестван в 5 пилотни страни, демонстрирайки практичността, 
ползите и потенциалаза облекчаване на енергийната бедност.

Петте пилотни държави представляват географския обхват на проекта: регион 
Централна Европа (Унгария), регион Югоизточна Европа (България), регион Западни 
Балкани (Република Северна Македония), Балтийски регион (Литва) и бивша съветска 
република на границата с Европейския съюз (Украйна).
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ПИЛОТИ
Тези държави са внимателно подбрани да представят различните подрегиони 
на територията на ЦИЕ и ОНД, за да предоставят практики, които могат да се 
възпроизведат и в други страни от региона. Всяка пилотна държава има свои собствени 
характеристики, но всички ще работят заедно за изграждане на синергии и споделяне 
на знания. Във всеки от пилотните градове на ComAct ще има Ресурсен център, снабден 
с необходимия човешки ресурс за изпълнението на проекта, който ще работи в тясно 
сътрудничество с местните общности, както и като посредник между общностите и 
по-широката група от заинтересовани страни.
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КОНТАКТИ

Този проект е получил финансиране от програмата за научни изследвания и иновации на Европейския 
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Единствената отговорност за съдържанието на тази публикация е на авторите. Тази публикация не 
отразява непременно мнението на Европейския съюз. Нито EASME, нито Европейската комисия са 
отговорни за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.
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