
До Кмет на община Шумен 

чрез Председателя на Общински съвет 

гр. Шумен 

 
 

ПИТАНЕ 
 от  

Добрин Чайлев общински съветник ПП „Атака“  

 ОТНОСНО: Програма „Енергийна ефективност“ в гр. Шумен 
 

Уважаеми  г-н Кмет, 

 Преди две години се обеща на българите повсеместно саниране на сгради в цялата страна. 
Щяло да бъдат осигурени 2 000 000 000 лв /2 млрд лв/ за саниране на жилищата на гражданите и се 
лансира енергийната ефективност като първостепенна задача в сферата на енергетиката.Убеждаваха 
ни, че сe разполага с готова програма за саниране на панелните блокове, а средствата щели да бъдат 
осигурени от бюджета или от държавния дълг. Преди дни обаче от думите на министър Лиляна 
Павлова стана ясно, че това няма да бъде изпълнено и средствата, които се предвиждат по 
програмата за саниране до 2020г са всъщност наполовина – 1 000 000 000лв /1млрд лв/. Освен това 
парите няма да се осигурят от държавния бюджет, а ще се разчита на европейските средства. 

 Друг е въпросът дали гражданина печели нещо като е решил да се възползва от програмите за 
саниране, за които може да ползва услугите само на определена банка и определени фирми. Една 
проста сметка която си направиха хората показва, че държавното саниране излиза двойно по-скъпо 
отколкото, ако си го финансираш ....... сам. 

 Банката която тогава спечели конкурса да разпределя европейските пари по проект за 
обновяване на българските домове, беше Корпоративна Търговска банка КТБ. След фалита на КТБ 
не е ясно какво стана  със средствата от предишния отчетен период. Дали обещанието за напълно 
безплатно саниране с европари, което ще покрива 100% от ремонта на старите сгради, не е поредния 
опит за „замазване“ на очите на гражданите! 
 Първоналачно условията включват собствениците да участват с 50% собствени средства, после 
се променят на 75% собствени към 25% от програмата. 

 В тази връзка отправям следните въпроси за които очаквам устен отговор: 
 
1. До този момент на територията на община Шумен, колко са сдруженията на етажната собственост 
одобрени по програмата „Енергийна ефективност“? 

2. До този момент  колко са сдруженията на етажната собственост с попълнени документи и чакащи 
одобрение по програмата „Енергийна ефективност“? 

3. До този момент колко са сдруженията на етажната собственост в процес на строително ремонтни 
работи (СМР) по тази програма? 
4. Вече са минали две години от обещанието за т. нар. „безплатно саниране“! До този момент колко 
са сдруженията на етажната собственост възползвали се на 100% от програмата „Енергийна 
ефективност“? Колко са жилищните сгради с приключили строително ремонтни дейности по тази 
програма и хората да се радват да благодата на тази „безплатна програма“? 
 
 Очаквам конкретни цифри! Благодаря! 
 
       10. 10. 2016г                                                                С Уважение: ............................... 

       гр. Шумен                                                                                              / Д. Чайлев/ 


