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1.	Предварителна информация
На сградния фонд се пада голям дял от емисиите на парникови газове в Европейския съюз.
Най-големи намаления на емисиите могат се постигнат чрез промени в този сектор. При
положение че повече от една четвърт от сградния фонд, който ще съществува през 2050 г.,
предстои да бъде построен, голяма част от емисиите на парникови газове все още не е взета
под внимание. За да се изпълнят амбициозните индикативни цели на ЕС, потреблението
на енергия от тези бъдещи сгради трябва да бъде близко до нулата. Ето защо при усилията
емисиите на парникови газове от домакинствата до 2050 г. да се намалят с 80% намирането
на решения и постигането на съгласие по едно общоевропейско (ЕС) определение (дефиниция) или ръководни насоки какво представляват сградите с почти нулево потребление на
енергия е въпрос от изключителна важност.
Преработената Директива за енергийните характеристики на сградите въвежда в Член 9 “сгради с
почти нулево потребление на енергия” като бъдещо изискване, което трябва да се изпълнява от 2019
г. нататък за обществените сгради и от 2021 г. нататък за всички сгради ново строителство. Директивата за енергийните характеристики на сградите определя сградата с почти нулево потребление на
енергия като “….сграда, която има много високи енергийни характеристики …”
Почти нулевото или много малкото количество необходима енергия трябва до много голяма степен
да се осигурява от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), в т.ч. чрез енергия от ВЕИ, произведена
на обекта или в близост до него.
Като отчита разнообразието от строителни практики и на климатични и методологични подходи в ЕС,
Директивата за енергийните характеристики на сградите не предписва единен подход за изпълнението на сгради с почти нулево потребление на енергия. Всяка страна членка на ЕС трябва да разработи собствено определение (дефиниция). Директивата за енергийните характеристики на сградите
изисква страните членки на ЕС да изготвят специално разработени планове за прилагането на сгради
с почти нулево потребление на енергия, които да отразяват националните, регионалните и местните условия. Националните планове трябва да превърнат концепцията за сгради с почти нулево
потребление на енергия в практически изпълними и приложими мерки и определения (дефиниции),
насочени към непрекъснато увеличаване на броя на такива сгради. Страните членки на ЕС трябва
да представят на Европейската комисия своите определения и пътни карти за сгради с почти нулево
потребление на енергия до 2012 г.
Формулираните в Директивата за енергийните характеристики на сградите критерии за сгради с
почти нулево потребление на енергия са от силно подчертано “качествено” естество, което оставя
много пространство за интерпретация и начин на изпълнение. Вярно е, че в нея няма много насоки
как страните членки конкретно да изпълняват Директивата и как да формулират и изграждат сгради
от този вид. Следователно, необходимо е формулирането на ясно определение (дефиниция), която
може да бъде взета под внимание от страните членки при разработването на ефективни, практически приложими и добре обмислени сгради с почти нулево потребление на енергия.
Настоящото проучване има за цел активно да подпомогне този процес в България, като предложи
технико-икономически анализ за разработването на амбициозно, но въпреки това практически приложимо определение (дефиниция) на сгради с почти нулево потребление на енергия и план за внедряването на такива сгради. Изхождайки от национални данни, които отразяват съществуващите в
страната строителни практики, икономическите условия и съществуващите политики, се предлага
симулация на различни технологични решения за подобряване на енергийните характеристики на
административни и жилищни (еднофамилни и многофамилни) сгради. Ние извършихме оценка на
икономическите последици от различните варианти с оглед на изготвянето на план за изпълнение.
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2.	Принципи за изпълнение на
сгради с почти нулево потребление на енергия в Европа
През 2011 г. BPIE проведе проучване по темата “Принципи на сградите с почти нулево потребление на енергия”1 (nZEBs), което бе предназначено да подпомогне обществената дискусия по това изискване на Директивата на ЕС относно енергийните характеристики на сградите чрез анализ на главните предизвикателства, свързани с изпълнението, и предлагане на
комплекс от общи принципи, които трябва да бъдат взети под внимание за формулиране на
дефиницията на устойчиви, реализуеми и рентабилни сгради с почти нулево потребление
на енергия на национално равнище. Въз основа на анализа на техническите и икономическите изводи от предложените принципи, проучването излиза с принципни препоръки за
пристъпване към изграждането на сгради с почти нулево потребление на енергия в Европа.
Проучването установи 10 основни предизвикателства, които трябва да бъдат решени при формулиране на дефиницията на сграда с почти нулево потребление на енергия на национално равнище (Фиг.
1) и които водят до важни последствия по отношение на енергийната ефективност, производството
на енергия от ВЕИ и свързаните с въглеродните емисии аспекти на сградите с почти нулево потребление на енергия. Предложените принципи на сградите с почти нулево потребление на енергия предлагат общи насоки за определяне на границите на енергийните потоци, свързани с функционирането
на сградата, и за формулиране на гранични стойности за потреблението на енергия/енергийните
товари, дела на енергията от ВЕИ и свързаните с това въглеродни емисии от сградата (Таблици 1 и 2).

Политика

Технически аспекти Отвъд Директивата

Изпълнение на целите на
ЕС за ниски въглеродни
емисии до 2050 г.

Сграда с (почти) нулеви
емисии на CO2 и
потребление на енергия

Точка на пресичане
с изискването на
Директивата за оптимална
рентабилност

ВЕИ
времеви/местни
различия
Баланс между енергийна
ефективност и
производство на енергия
от ВЕИ

Отделно стоящи сгради
срещу групи сгради

Електроенергия в
домакинствата/уреди

Енергия за пълния жизнен
цикъл

Приложимост при
различни климати и
типове сгради
Гъвкава и отворена
дефиниция на сгради с
почти нулево потребление
на енергия

Фиг. 1: Предизвикателства, на които трябва да бъде намерено решение за изпълнение на дефиницията за сграда с почти нулево потребление на енергия
BPIE (2011). Principles for nearly Zero-Energy Buildings - Paving the way for effective implementation of policy requirements. (Принципи на сградите с
почти нулево потребление на енергия. Проправяне на пътя за ефективно изпълнение на политическите изисквания) Вижте на адрес: www.bpie.eu

1
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Таблица 1: Принципи, валидни за сгради с почти нулево потребление на енергия: определяне на
границите на енергийния поток в сградата
Първи принцип при сградите с
почти нулево потребление на
енергия:
Потребна енергия

Втори принцип при сградите с
почти нулево потребление на
енергия:
Дял на енергията от ВЕИ

Трябва да има ясно определена
граница на енергийния поток,
свързан с функционирането
на сградата, която определя
качеството на потребната
енергия с ясни ръководни насоки
относно начина на оценяване на
съответните стойности.

Трябва да има ясно определена
граница на енергийния поток,
свързан с функционирането на
сградата, от която се изчислява
или измерва делът на енергията
от ВЕИ, с ясни ръководни насоки
за начина на оценяване на този
дял.

Трети принцип при сградите с
почти нулево потребление на
енергия:
Първична енергия и емисии на CO2
Трябва да има ясно определена
граница на енергийния поток,
свързан с функционирането
на сградата там, където се
изчисляват нужната първична
енергия и емисии на СО2 с ясни
ръководни насоки за начина на
оценяване на тези стойности.

Подход при изпълнението
Тази граница трябва да включва
енергийния товар на сградата,
т.е. сумата от полезния топлинен
товар, охладителен товар и
електрически товар, необходими
за отопление, производство на
БГВ, охлаждане и осветление
(последното се отнася само
за нежилищни сгради) и
трябва да включва също
загубите от разпределението и
акумулирането вътре в сградата.

Тази граница може да
представлява сумата от
енергийните товари и загубите в
различните системи, т.е. общото
количество доставена на
сградата енергия от работещите
енергоснабдителни системи,
в т.ч. енергията за собствени
нужди за помпи, вентилатори
и др.

Тази граница трябва да включва
нужната първична енергия, както
и емисиите на СО2, свързани
с общото количество енергия,
доставена на сградата от
действащи енергоснабдителни
системи.

Трябва да бъдат осигурени
ясни национални правила и
ръководни насоки за начина, по
Делът на енергията от
който трябва да се изчислява
ВЕИ представлява цялото
нетният експорт на произведена
Допълнение: Въпреки че
количество енергия,
на място енергия от ВЕИ,
не се изисква конкретно
произведено или доставено на в случай че тя превишава
от Директивата на ЕС за
сградата от ВЕИ инсталации на енергийните нужди на сградата
енергийните характеристики
място (в т.ч. делът на енергията за периода на изчисляване на
на сградите, потреблението
от термопомпите), в близост
баланса.
на електроенергия от уредите
до сградата или на известно
(товар при включване) и други
разстояние от нея.
технически системи в сградата
Трябва да се вземат мерки за
(например асансьори, осветление избягване на отчитането на
за безопасност и т.н.) може също една и съша енергия два пъти.
да бъде включено в дефиницията
за сграда с почти нулево
потребление на енергия като
допълнителна ориентировъчна
фиксирана стойност.
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Таблица 2: Следствия, произтичащи от принципите за сгради с почти нулево потребление на енергия: определяне на прагови стойности за потребление на енергия/енергиен товар, дял на енергията от ВЕИ и производните емисии на СО2
Следствие от първия принцип
за сгради с почти нулево
потребление на енергия:
Прагова стойност за потребление
на енергия

Следствие от втория принцип
за сгради с почти нулево
потребление на енергия:
Прагова стойност за дял на
енергия от ВЕИ

Трябва да бъде определена
Трябва да бъде определена
прагова стойност за максималния прагова стойност за минималния
допустим полезен енергиен товар дял на потребление на енергия
от ВЕИ

Следствие от третия принцип
за сгради с почти нулево
потребление на енергия:
Прагова стойност за емисии на
СО2 в първичната енергия
Трябва да бъде определена
прагова стойност за крайното
потребление на първична енергия
и емисии на СО2.

Подход при изпълнението
За определяне на такава прагова
стойност може да се препоръча
постепенно повишаване на
минималните изисквания в даден
коридор, което може да бъде
определено по следния начин:
- Горната граница (найнеамбициозната) може да бъде
определена чрез потребната
енергия на сградата като
се изведе с прилагане на
методиката за оптимални
разходи (Чл. 5 от преработената
Директива за енергийни
характеристики на сградите).
-Долната граница (найамбициозната) на коридора
се установява посредством
най-добрата съществуваща и
утвърдена на пазара технология.
Страните членки могат да
определят своя собствена
позиция в рамките на този
коридор в зависимост от
съответните национални условия.

Разумният диапазон за дял на
енергията от ВЕИ като че ли е
между 50% и 90% (или 100%).

За изпълнение на дългосрочните
цели на ЕС относно климата
се препоръчва емисиите на
СО2 от сградата, свързани с
Делът на енергията, подавана
потреблението на енергия, да
към сградата от ВЕИ, трябва да възлизат на по-малко от 3 kg
се повишава постепенно между СО2(m2год.).
2021 г. и 2050 г.
Директивата на ЕС относно
Изходната точка трябва да се
енергийните характеристики на
определи въз основа на найсградите изисква подобряване
добрата практика със сгради
на енергийните характеристики
с почти нулево потребление
на сградите чрез налагане
на енергия, която служи като
на минимални изисквания
репер за това, което може да се за потребление на първична
постигне при разумни разходи
енергия. Сградите обаче трябва
за пълния жизнен цикъл.
да изпълняват и дългосрочните
цели на ЕС за декарбонизация
(до 2050 г.)
Следователно въвеждането на
показател за емисиите на СО2 от
сградите (свързан с показател
за съдържанието на първична
енергия в потреблението на
енергия) е единственият начин
за осигуряване на съответствие
и съгласуваност между
дългосрочните цели на ЕС
по отношение на енергията и
опазването на околната среда.

Посочените по-горе принципи на сградите с почти нулево потребление на енергия бяха симулирани
в две предварително определени референтни сгради – една еднофамилна къща и една офис сграда
– за три европейски климатични зони: студен климат (Копенхаген), умерен климат (Щутгарт) и топъл
климат (Мадрид). Симулациите анализираха тези референтни сгради и оцениха въздействието на
няколко технически варианта за отопление, охлаждане и производство на БГВ върху потреблението
на първична енергия, дела на енергията от ВЕИ и емисиите на СО2. В Таблица 3 е представено резюме
на общите констатации от симулациите в сравнение с предложените в Таблица 2 прагови стойности.
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Таблица 3: Въздействие на различните варианти, използвани при симулацията
Дял на енергията от ВЕИ между 50% и 90%

Емисии на CO2 под 3 kg СО2/(m²год.)

Решенията с изкопаеми горива без допълнителна Без допълнителна енергия от ВЕИ, при
енергия от ВЕИ вече полагат усилия да постигнат еднофамилните сгради всички решения
(газов котел, микроцентрала за комбинирано
50% дял на енергията от ВЕИ.
производство на топлинна енергия
Въздействието на системите за централизирано и електроенергия и централизирано
топлоснабдяване зависи в голяма степен от дела топлоснабдяване с малък дял енергия от ВЕИ)
на енергията от ВЕИ; топлофикационна система са по принцип над лимита от 3 kg СО2/(m2год.).
с дял на енергията от ВЕИ 50% не е достатъчна Решенията с термопомпа се приближават до
праговата стойност, а биорешенията (котел
на някои места.
работещ с биомаса, биомикроцентрала за
комбинирано производство на топлинна енергия
В еднофамилните сгради решенията с
и електроенергия) ясно остават под праговата
термопомпа лесно постигат 50% дял на
стойност.
енергията от ВЕИ. При използване на
допълнителна “зелена” електроенергия,
При еднофамилните сгради допълнителното
произведена извън обекта, или енергия от
производство на енергия от ВЕИ на място
ВЕИ, произведена на самия обект, вариантът с
(т.е. при тази симулация фотоелектрическа
термопомпа може да осигури дял на енергията
инсталация) подобрява положението. Решенията
от ВЕИ дори до 100%.
с изкопаеми горива остават над праговата
стойност дори и при разгледаната допълнителна
При еднофамилни къщи, които използват
топлинна енергия, е възможно да бъде постигнат фотоелектрическа система (която обаче е доста
малка, но достатъчна за постигане на голям дял
дял на енергията от ВЕИ 90% само ако се
енергия от ВЕИ).
използва 100% топлоснабдяване от системи,
работещи с биомаса (котел, комбинирано
производство на топлинна енергия и
електроенергия).

При офис сградите само микроцентралата за
комбинирано производство на топлинна енергия
и електроенергия с биомаса е под праговата
стойност.
В офис сградите решенията с биомаса и
Използването на “зелена” електроенергия,
термопомпа достигат до дял на енергията от
произведена извън обекта, намалява значително
ВЕИ 50%.
емисиите на СО2. При еднофамилните сгради
Офис сградите имат по-висок относителен дял
решенията с изкопаеми горива по принцип не
на електроенергията отколкото жилищните
успяват да постигнат индикативната цел (със или
сгради. Следователно “зелената” електроенергия без електроуредите), с изключение на места с
е необходима при всички разгледани варианти (с много малко потребление за отопление и БГВ (в
изключение на вариантите с изкопаеми горива), топли климатични зони). В офис сградите поради
за да бъде постигнат дял от 90%, обикновено
относително големия дял на електроенергията
дори включително офис оборудването
всички варианти остават под праговата стойност.
(електроуредите).
Вземането под внимание на потреблението
на електроенергия за електроуредите и офис
оборудването по принцип на променя този
резултат.
За офис сградите допълнителното използване на
ВЕИ на обекта за компенсация на СО2 емисиите
е много по-малко ефективно. Вариантите с
изкопаеми горива в зони с умерен и студен
климат не могат да изпълнят условията
дори и с енергия, произведена на място от
фотоелектрическа инсталация.
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3.	Цел и методика
Настоящото проучване е изградено на основата на предходния доклад “Принципи на сградите с почти нулево потребление на енергия” и предлага оценка чрез индикативни симулации доколко тези принципи са валидни за положението в България.
Целта е да се предложи независимо и научнообосновано мнение, което активно подкрепя
националните усилия за изготвяне на приемлива и все пак амбициозна дефиниция и “пътна карта” за строителството на сгради с почти нулево потребление на енергия в България.
Проектът стартира със задълбочен анализ на сградния фонд в България, на строителните практики, пазарните цени за материали и оборудване, съществуващото законодателство и насърчителните
мерки. Ние определихме и оценихме референтни сгради ново строителство (според текущата практика) за следните типове сгради:
• Еднофамилни свободно стоящи сгради (ЕЖС)
• Многофамилни сгради (жилищни блокове) (МЖС)
• Административни сгради (офиси) (ОФИСИ)
Еднофамилните сгради и жилищните блокове представляват почти 90% от жилищния сграден фонд в
България и около 97% от нетната разгъната застроена площ в жилищния сектор.
Еднофамилните сгради, жилищните блокове и офис сградите, покриват над 80% от общата нетна
разгъната застроена площ на сградите в България. Ето защо, ние приемаме тези три типа сгради за
представителни за сградния фонд, поради което ги избрахме за анализа на сгради с почти нулево
потребление на енергия.
При тези три референтни сгради ние предприехме няколко симулации, като използвахме варианти,
включващи топлинна изолация и съоръжения за отопление, охлаждане, вентилация и производство
на гореща вода за битови нужди (БГВ). За подобряване на баланса по отношение на емисиите на СО2
и на дела на енергията от ВЕИ в сградите ние разгледахме въпроса за компенсация чрез използване
на фотоелектрически инсталации. Тези симулации бяха оценени за съответствие с принципите на
сгради с почти нулево потребление на енергия, разработени в рамките на проучването на Института (BPIE). Освен това, бяха анализирани икономическите и финансовите въпроси, свързани с всеки
вариант, за да се определят най-подходящите и най-приемливи като цена решения при конкретните
условия в България. И накрая, избраните оптимални решения бяха екстраполирани на национално
равнище, за да се определят преките и косвените ползи и въздействия. Освен потенциала за намаляване на емисиите на СО2, бяха разгледани и евентуалните влияния върху създаването на работни
места и върху развитието на промишлеността и технологиите.
Последната глава представя ключови препоръки в областта на политиката и индикативна пътна карта
за въвеждането на сгради с почти нулево потребление на енергия в България.
Концепцията на този доклад, неговата координация и окончателно изготвяне са дело на Института по енергийните характеристики на сградите Европа (BPIE). Цялостното агрегиране на данните, симулациите и анализа
бяха изпълнени от Ecofys (Германия) като водещ консултант. Предоставянето на данни относно българските
сгради, политики и пазарни цени, определянето и подборът на референтни сгради и редакцията на окончателния доклад бяха извършени от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект като национален консултант.
Симулациите на сградите бяха осъществени с програмния продукт TRNSYS2. Икономическият анализ
бе извършен с помощта на разработения от Ecofys аналитичен инструмент “Модел за анализ на застроената околна среда” (Built Environment Analysis Model - BEAM2)3.
BPIE (2011). Principles for nearly Zero-Energy Buildings - Paving the way for effective implementation of policy requirements. (Принципи на сградите с
почти нулево потребление на енергия. Проправяне на пътя за ефективно изпълнение на политическите изисквания) Вижте на адрес: www.bpie.eu

2

3
Повече информация за модела BEAM2 вижте на:
http://www.ecofys.nl/com/news/pressreleases2010/documents/2pager_Ecofys_BEAM2_ENG_10_2010.pdf
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4.	Обзор на сградния сектор в
	България
Сградният сектор в България бе анализиран както следва:
• големина на сградния фонд и темпове на ново строителство;
• типична форма на новите сгради и текуща практика;
• действащи в момента строителни правилници за нови сгради;
• текущо състояние на пазара за инвестиции;
• текущи схеми за насърчаване при ново строителство;
• текущо състояние на пазара за централизирано топлоснабдяване;
• текущи пазарни цени за енергийно ефективни технологии.
Основните констатации от тази задълбочена оценка са представени в подточките по-долу.

4.1. Големина на сградния фонд и темпове на ново строителство
Общата разгъната застроена площ на сградния сектор в България през 2010 г. беше около 262 млн.
m², което включва 212 млн. m² разгъната застроена площ в жилищния сектор и 50 млн. m² в нежилищния сектор (Таблица 4).
По традиция болшинството от жилищния сграден фонд в България винаги е бил частна собственост.
През последните две десетилетия много жилищни сгради публична собственост станаха смесена
собственост и делът на жилищните сгради частна собственост достигна 97%, но не бяха осигурени
средства за поддръжка, нямаше поет ангажимент от държавата, нито значителна субсидия за пазара
за реконструкции и обновяване. Делът на частната собственост за страната като цяло в момента е
97%.
В България съществуват около 1,773 млн. отделно стоящи еднофамилни къщи, около 66% от които
са разположени в селски райони. Почти 96% от 70 000 многофамилни сгради (жилищни блокове) са
разположени в градовете. Отделно стоящите еднофамилни къщи и многофамилните блокове представляват почти 90% от жилищния сграден фонд в България и около 97% от нетната разгъната застоена площ в жилищния сектор (Фиг. 2).
Общият жилищен фонд в България се състои от около 3,7 млн. жилища със средна големина около 60
m2. Около 68% от жилищата са построени след Втората световна война и през периода на комунистическия режим, когато цените на енергията бяха много ниски и се даваше приоритет на свеждане до
минимум на началните инвестиции, което води до ниски архитектурни качества и изолация. Около
22% от жилищните сгради бяха изграждани с външни стени от готови елементи с много ниска топлоизолация 4,5.
В България специфичното потребление на енергия за отопление на единица площ е по-високо отколкото в западноевропейските страни, най-вече поради много ниското качество на изолацията, което
на практика води до недостиг на енергия и много хора не са в състояние да заплащат за отоплението
на домовете си до нормално равнище на комфорт. Широко разпространена е практиката през зимата хората да отопляват само една стая от дома си и да прекарват по-голямата част от времето си
TrainRebuild: Guidance Document for Trainers, Intelligent Energy Europe, Brussel, Belgium, 2012. (Обучение за преквалификация: Документ с ръководни насоки за обучаващи, Интелигентна енергия за Европа, Бюксел, Белгия, 2012) Вижте на:
http://trainrebuild.eu/wp-content/uploads/2011/07/Guidance-Document-for-Trainers.pdf

4

TrainRebuild: Training for Public Authority Civil Servants, Intelligent Energy Europe, Brussel, Belgium, 2012. (Обучение за преквалификация: Обучение
за служители в публичните администрации, Интелигентна енергия за Европа, Брюксел, Белгия, 2012) (Вжте на адрес):
http://trainrebuild.eu/wp-content/uploads/2011/07/Draft-Toolkit-for-Local-Authorities.pdf

5
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в нея, за да поддържат разходите си за енергия в рамките на бюджета, който могат да си позволят.
Между 1996 и 2004 г. енергийната ефективност на домакинствата се е подобрила само с 4% в сравнение с равнището през избраната за база 1990 г. Интересен аспект по този въпрос е използването
на дърва за огрев, най-широко разпространеното решение за отопление на еднофамилните къщи в
селските райони. Потенциалът на българските гори е много по-висок от сегашното потребление, но
едно повишение на използването на дърва за огрев може да има много неблагоприятни екологични
последствия 6.
Темповете на ново строителство са изчислени на базата на съществуващите статистически данни за
2009 и 2010 г. Темповете на ново строителство са като цяло по-високи в нежилищния сектор, отколкото в жилищния сектор. В жилищния сектор средните темпове на ново строителство са около 0,9%.
Средните темпове на ново строителство в нежилищния сектор са 2,8%, при което те са най-високи
за ресторанти и хотели – 10%, следват търговските сгради с 6,9% и офис сградите с 0,8%. Поради
демографския спад в България (от 1985 г. населението на България е намаляло с 1,5 млн. души) се
изграждат малко нови сгради в сферата на образованието и здравеопазването.
Най-преобладаващият тип сгради в жилищния сектор са многофамилните сгради (жилищни блокове) в градовете – 41% и еднофамилните къщи в селата – 32% (Фиг. 2). На фиг. 3 е показано разпределението на нежилищния сграден фонд в България според разгънатата застроена площ. В нежилищния сектор най-преобладаващият тип сгради са офис сградите с 37%, следван от училищните сгради
(22%) и търговските сгради (19%).

6

т. 4 и т. 5
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Таблица 4: Брой сгради и темпове на ново строителство в България 7

Регион

Брой сгради
(хил.)

Разгъната
застроена
площ
(млн. m²)

Темп на ново
строителство
(%)

в градовете

600

48

1,1

в селата

1 173

68

1,1

в градовете

67

88

0,8

в селата

2,7

1,3

0

в градовете

94

4,1

0,9

в селата

117

2,9

0,9

Общо

2 053

212

0,9

Административни и
обществени сгради

Няма данни

20,4

0,8

Магазини

Няма данни

10,2

6,9

Хотели и ресторанти

3,2

5,5

10

Здравни заведения

2,3

2,1

0

Учебни заведения

7,7

12,1

0

Промишлени сгради

Няма данни

2,07

0

Други обекти

3,3

3,2*

0

Общо

16,5

50

2,8

Тип сграда

Отделно стоящи
еднофамилни къщи

Жилищни
сгради

Многофамилни сгради

Други сгради, които не
могат да бъдат включени
в горните категории

Нежилищни
сгради

*разгъната застроена площ общо (няма данни за нетната разгъната застроена площ)

Данните са взети от българския Национален статистически институт (НСИ), Агенцията за устойчиво енергийно развитие и
експертна оценка на ЕнЕфект

7
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Фиг.2: Разпределение на жилищната разгъната застроена площ по типове сгради

Отделно стоящи еднофамилни къщи в градовете
Отделно стоящи еднофамилни къщи в селата
Многофамилни сгради в градовете
Многофамилни сгради в селата
Други сгради в градовете
Други сгради в селата

Фиг. 3: Разпределение на нежилищната разгъната застроена площ по типове сгради

Административни и обществени сгради
Магазини
Хотели и ресторанти
Здравни заведения
Учебни заведения
Промишлени сгради
Други обекти
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4.2. Действащи в момента строителни норми за нови сгради
4.2.1. Изисквания относно енергийните характеристики и конкретни компоненти
В България няма изисквания относно енергийните характеристики в строителните норми, но има
минимални изисквания относно U-стойностите на конкретни сградни компоненти (таблица 5), посочени в строителните норми в сила от 2009 г.8.
Таблица 5: Изисквания относно конкретни сградни компоненти в (W/m2.K)
Стени

Покрив

Под

Прозорци

Еднофамилни сгради

0,35

0,28

0,4

1,7

Многофамилини сгради

0,35

0,28

0,4

1,7

Офис сгради

0,35

0,28

0,4

1,7

Други нежилищни сгради

0,35

0,28

0,4

1,7

Всички нови сгради трябва да имат технически паспорт, част от който е енергийният паспорт. За получаване на енергиен паспорт е необходимо да бъдат изчислени енергийните характеристики на
сградата (в kWh/m²/год.), както и да бъде определен енергийният клас, към който спада. Енергийните характеристики за нови сгради се изчисляват на базата на съответните U-стойности, предписани
по закон.
Енергийният паспорт показва дали сградата спада към клас А или клас В. Всички нови сгради са наймалко енергиен клас В, защото минималната прагова стойност за енергиен клас В е установена от
минималните изисквания в съществуващите норми, действащи в момента на оценката (таблица 6). С
други думи, ако са изпълнени изискванията за U-стойностите от таблица 5, тогава сградата е от клас
В, ако енергийните характеристики на сградата са повече от два пъти по-добри от предвидените в
нормите, тогава сградата минава в енергиен клас А.
В някои случаи U-стойността на един компонент на сградата може да е извън диапазона, но ако крайната енергийна характеристика (ЕР) е по-ниска от енергийната характеристика, изчислена с изискваните по норматив U-стойности (таблица 5), тогава се издава енергиен паспорт.
Таблица 6: Енергийни класове за сградите в България 9
Лимити

8

Клас за енергийна
ефективност

EP ≤ 0.5*EPmax,r

A

0.5*EPmax,r< EP ≤ EPmax,r

B

EPmax,r< EP ≤ 0.5*(EPmax,r + EPmax,s)

C

0.5*(EPmax,r + EPmax,s) < EP ≤ EPmax,s

D

EPmax,s< EP ≤ 1.25*EPmax,s

E

1.25*EPmax,s< EP ≤ 1.5*EPmax,s

F

1.5*EPmax,s< EP

G

Обяснение
Висока енергийна
ефективност

Голямо потребление на
енергия

Министерство на регионалното развитие и благоустройството на България (2004 г.). Наредба № 7.

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Министерство на регионалното развитие и благоустройството на България
(2009 г.). Наредба РД-16-1058.

9
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Където:
EP – Енергийна характеристика (kWh/m²/год.) с U-стойности на сградата
EPmax,r – Енергийна характеристика (kWh/m²/год.) на сградата, изчислена с най-новите публикувани
норми за U-стойности (т.е. съществуващите норми според действащото законодателство в момента
на оценките)
EPmax,s – Енергийна характеристика (kWh/m²/год.) на сградата, изчислена с нормите за U-стойности,
действащи в момента на предаване на сградата в редовна експлоатация
Изискванията относно ефективността и отработените газове от котлите (таблица 7) също са предписани от закона.
Таблица 7: Изисквания относно ефективността и отработените газове от котлите 10
O2
[%]

Температура
[oC]

CO
[ppm]

Ефективност на
горивния процес

Природен газ – конвенционален котел

2–4

120 – 160

< 100

> 92

Природен газ – кондензационен котел

2–4

Θgn,w,r5 – 20*

< 100

*

Леко корабно гориво – конвенционален
котел

3-5

140 – 180

< 50

> 90

* Зависи от температурата на връщащата се вода (Θgn,w,r) и топлинната мощност

4.2.2. Дял на енергията от ВЕИ в новите сгради
Понастоящем няма строителни задължения, които да изискват използването на енергия от ВЕИ за
отопление, охлаждане и БГВ. Както се изисква от Директивата на ЕС за енергийните характеристики
на сградите, българският Закон за енергийната ефективност постановява, че всеки проект за ново
строителство на сгради или реконструкция на стари сгради с площ над 1000 m² трябва да обсъди
евентуалното производство на енергия от ВЕИ. Нещо повече, сега действащият Закон за енергията
от възобновяеми източници в България (актуализиран последно на 17.07.2012 г.) предвижда опростяване на процедурите за изграждане на малки вятърни турбини и малки фотоелектрически инсталации в частни имоти. В момента се разработва изменение на Закона за енергията от ВЕИ, но не е
сигурно дали то ще съдържа изисквания относно интегрирането на енергия от ВЕИ в сградите 11.
Според Закона за енергията от възобновяеми източници енергоразпределителните дружества са
длъжни да изкупуват електроенергията, произведена от ВЕИ. Цената на електроенергията произведена от ВЕИ се одобрява ежегодно от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и се
изчислява така, че да прави инвестициите в тези технологии рентабилни.

4.2.3. Текуща практика в строителството, привеждане в действие и спазване на изискванията
Технологиите за енергия от ВЕИ често се използват в офис сгради. Най-популярната технология е термопомпа въздух-въздух. Най-разпространеният възобновяем енергиен източник в отделно стоящи
или построени на калкан къщи са слънчевите панели за производство на БГВ и работещите с биомаса
котли за отопление.
В България няма конкретни наказателни мерки по отношение на енергийните характеристики на
сградите, но в случай че параметрите на сградата не отговарят на законовите изисквания, тя няма да
получи необходимия енергиен паспорт и следователно няма да може да бъде заселена или използвана. Органът, отговарящ за изпълнението на строителните изисквания, е Дирекцията за национален
строителен контрол (ДНСК), която одобрява фирмите с временни сертификати, които се актуализират
на всеки 3 или 5 години.
10

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на България (2009 г.). Наредба № РД-16-932.

11

Агенция за устойчиво енергийно развитие (2012 г.). Закон за енергията от възобновяеми източници.
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Равнищата на изпълнение на изискванията могат да бъдат преценени само въз основа на доклада
за дейността на Дирекцията за национален строителен контрол за последните три години. В таблица
8 е представен обзор на всички разрешителни за използване на обекти ново строителство и дела на
забраните. Тези числа обаче представляват всички видове строежи в България, в т.ч. сгради, пътища,
мостове и т.н.
Таблица 8: Разрешителни и забрани за всички видове строителни дейности в България 12
2009 г.

2010 г.

2011 г.

Забрана на строителен процес

%

4%

4%

3%

Забрана за строителство

%

7%

8%

22%

%

3%

1%

3%

No.

5445

4768

5038

Забранен достъп до строителната
площадка
Разрешителни общо за използване
на новопостроените обекти

По мнение на ЕнЕфект равнището на спазване на изискванията за сградите е повече от 90%, тъй като
строителният надзор започва едновременно с началото на строителните работи. Макар че необходимите инвестиции преди започване на строителството са значителни (закупуване на земя, документация, разрешителни, проектиране и т.н.), в интерес на инвеститора е да бъдат изпълнени техническите изисквания, да бъде завършена сградата и да се продадат или отдадат под наем за офиси
апартаментите в сградата.
Строителният надзор гарантира, че сградата съответства на всички действащи стандарти. Това започва едновременно със строителните работи и продължава до издаването на окончателното разрешително за ползване. Инспекторът по строителния надзор отговаря за 13:
•

започване на строителството според българското законодателство;

•

пълнота и правилна подготовка на документите и отчетите в хода на строителството;

• изпълнение на работите в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и изискванията на
чл. 169, параграфи 1 и 2 от Закона за устройство на територията;
• спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд по време на строителството;
•

предотвратяване нанасянето на щети на трети лица и собственост по време на строителството;

•

годност на строителството за издаване на окончателно разрешително за ползване;

•

оценка на възможностите за достъп до сградата на лица с увреждания;

•

оценка на енергийната ефективност.

Тъй като надзорът започва с одобряването на документацията и трае до издаването на разрешителното за ползване, инспекторът по надзора консултира непрекъснато инвеститора и строителя и не се
допускат нарушения.

4.3. Образование на работната ръка и обучение по новите
технологии
Образованието на работната ръка и обучението по новите технологии за енергийна ефективност и
енергия от ВЕИ са от жизненоважно значение за по-нататъшното изпълнение на сгради с почти ну12
Дирекция за национален строителен надзор. 2009, 2010 и 2011г. Доклади за дейностите на Дирекцията за национален строителен
надзор.
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Home.aspx?0ZKDwUgLUJrV873wh%2bYm8mjyJNAG8eYD
13

Закон за устройство на територията, чл. 168 (1)
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лево потребление на енергия. В момента в процес на разработване е стратегия за образование и
обучение в рамките на проекта Build-UP Skills Bulgaria14 на Интелигентна енергия за Европа, изпълняван от ЕнЕфект Консулт, Българската строителна камара и Националната агенция за професионално
образование и обучение.
В доклада за съществуващото положение в страната се посочва, че не се очаква недостиг на работници в традиционните професии, като например бетонджия, армировчик, зидаро-мазач, дърводелец,
ВиК специалист, електротехник, специалист по покриви, дограмаджия, специалист по полагане на
топлоизолация, специалист по хидроизолации или кофражист. По естествени причини обаче (пенсиониране, смяна на работното място и др.) се предполага, че до 2020 г. ще има нужда от обучение на
около 20% нови работници, за предпочитане (винаги когато е възможно) млади хора от социално
слаби слоеве от населението. Нещо повече, поради стабилното навлизане на нискоенергийни решения в основната строителна практика, допълнително се предполага, че почти всички работници ще
бъдат ангажирани (макар и на различни равнища) в непрекъснати дейности за професионална подготовка по т.нар. “зелени умения” на самия обект или чрез специализирани програми за обучение.
Докладът посочва, че в областта на съоръженията за производство на енергия от ВЕИ в сградите положението е различно – съществува определен недостиг на специалисти по инсталациите за всяка
от проучените системи (т.е. малки работещи с биомаса котли, фотоелектрически и термосоларни
системи, системи за използване на геотермалните води и термопомпи, мини вятърни турбини). Следователно съществува остра нужда от специализирани схеми за обучение, които трябва да бъдат
разработени и внедрени в системата за обучение със същите темпове или дори по-високи темпове
от очаквания ръст на навлизането на пазара на посочените по-горе системи.
Освен това, докладът за съществуващото положение установява, че в следващите години ще има
остра нужда от добре подготвени обучаващи по строителните професии и практическите занятия.
Положението се усложнява от факта, че днес в България учителската професия е непривлекателна за
завършващите образованието си млади хора, а значителен брой от сега практикуващите преподаватели ще излязат в пенсия в следващите години. Оценката в доклада за съществуващото положение
показва, че към 2020 г. ще бъдат необходими най-малко 1000 допълнителни преподаватели по теория и практика за всички строителни работи, енергийна ефективност и енергия от ВЕИ.
Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) отговаря за поддържане на публичен регистър на
фирмите, извършващи обследвания за енергийна ефективност и сертифициране на сградите. Фирмите се акредитират от агенцията срещу определена такса в съответствие с Наредба № РД-16-348 в
сила от 14 април 2009 г. 15.
Изпитните материали и оценката са стандартни за цялата страна и се изготвят от акредитирани висши училища в сътрудничество с изпълнителния директор на АУЕР и се одобряват от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма. В края на учебния курс кандидатите трябва да преминат изпит
от две части, индивидуален тест и изготвяне на индивидуален проект. Окончателният изпит се провежда от изпитна комисия, съставена от преподаватели от Техническия университет и представител
на АУЕР.
Според проекта Build-Up Skills схемата за обучение и акредитация на енергийните одитори е добре разработена и функционира добре. В момента съществуват ръководни насоки и програмни продукти за
извършване на енергийни обследвания в сградите, издаване на сертификати, измервания и т.н., нещо
повече, съществува регистър на независими акредитирани сертификатори на национално равнище с
повече от 400 фирми, притежаващи сертификат за извършване на енергийни обследвания в сградите.

4.4. Текущо положение на пазара за инвестиции
През последните седем години броят на новопостроените многофамилни сгради представлява повече от 60% от общия брой на сградите ново строителство с обща разгъната застроена площ повече от

14
Build Up Skills Bulgaria (2012) (Проект „Пътна карта за обучение и квалификация по прилагане на интелигентни енергийноефекривни
решения в сградите“) http://www.buildupskillsbg.com/
15

Министерство на Икономиката и енергетиката на България (2009 г.), Наредба № РД-16-348.
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50% от общата площ ново строителство. Миграцията на населението от селата към градовете (чийто
връх беше през 2008 г. поради големия икономически растеж) изискваше все повече и повече многофамилни сгради за задоволяване на пазарното търсене. Нарасналото население на големите градове
в България поражда необходимост от нови търговски обекти и работни места. Следователно през
последните години в урбанизираните райони бяха изградени нови търговски и офис сгради при повисоки темпове, отколкото другите типове нежилищни сгради. Тъй като обаче пазарът е вече наводнен от незаети апартаменти и офиси, в близко бъдеще тези сектори вероятно ще намалят темповете
си на растеж. Експертните прогнози сочат в бъдеще по-високи темпове на строителство на отделно
стоящи къщи, построени на калкан къщи и луксозни жилищни сгради, разположени най-вече в предградията на българските градове. Бъдещото развитие на строителния сектор в България очевидно ще
бъде силно повлиян от бъдещото икономическо положение в ЕС.

4.4.1. Главни инвеститори в сградния сектор
Главните инвеститори в най-динамичния сектор – многофамилните сгради – са крайните потребители (бъдещите частни собственици), 92% от които са български граждани. Големината на закупените
апартаменти зависи от месечния доход на семейството. Най-голям процент от новозакупените имоти
представляват двустайните апартаменти с разгъната застроена площ от около 55 - 60 m². През последните 3-4 години инвеститорите предпочитат да си купят нов дом от спестяванията си или чрез
малки банкови заеми поради по-високите лихвени проценти в България в сравнение със средните
за ЕС.
Допълнителните инвестиции за сграда с оптимизирано енергийно потребление се оценяват като
разумни и ще се възвърнат от потенциалните икономии от енергийни разходи (за пълния жизнен
цикъл на сградата), но само ако всяка сграда се разглежда отделно и са предложени специфични
инвестиции. Субсидиите и данъчните отстъпки за изпълнението на такива проекти биха подобрили
допълнително финансовите параметри на инвестицията. Това би стимулирало също и прилагането
на различни видове мерки за повишаване на енергийната ефективност.

4.5. Текущи насърчителни схеми за нови сгради
Понастоящем в България съществуват няколко насърчителни схеми и програми за решаване на проблемите с енергийната ефективност и отоплението с енергия от ВЕИ в сградите, като например:
•

Оперативна програма “Регионално развитие”;

•
Подпрограма “Въвеждане на енергоспестяващи технологии и ВЕИ” на ОП „Конкурентноспособност“;
•

Програма за безвъзмездна помощ от АУЕР;

•

Международен фонд “Козлодуй”;

•
Кредитни линии по първата и (обявената) втора кредитна линия на ЕБВР (Европейска банка
за възстановяване и развитие).
Всички насърчителни схеми обаче са насочени само към съществуващите сгради и няма схеми за
нови сгради. Не съществува схема за конкретна помощ за енергийна ефективност и енергия от ВЕИ
в сгради ново строителство. Съществува програма за развитие на селските райони, която подпомага
строителството на нови семейни хотели и домове за гости, но стимулът се дава без конкретни условия за изпълнение на мерки за енергийна ефективност или производство на енергия от ВЕИ.

4.5.1. Кредитни линии на Европейската банка за възстановяване и развитие
Кредитната линия на ЕБВР (BEERECL) функционира доста успешно по отношение на подпомагането
на проекти за отопление с енергия от ВЕИ (както и производство на електроенергия от ВЕИ и повишаване на енергийната ефективност) за крупни индустриални обекти и за домакинства/МСП (енергийна ефективност, отопление/климатизация само с енергия от ВЕИ).
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пейската комисия, ЕБВР и българската Агенция за устойчиво енергийно развитие разработиха кредитен инструмент за енергийна ефективност в жилищния сектор 16 в размер на 40 млн. евро, който
предоставя целеви кредитни линии на български банки за предлагане на заеми на собственици и
сдружения на собственици на жилища за конкретни мерки за повишаване на енергийната ефективност, в т.ч. прозорци с двойни стъклопакети, изолация на стени, подове и покриви, ефективни работещи с биомаса печки и котли, слънчеви инсталации за производство на БГВ, ефективни газови котли,
системи с термопомпа, интегрирани в сградата фотоелектрически инсталации, уредби с топлообменник и изолация на сградата, инсталации за газоснабдяване и балансирани системи за механична
вентилация с оползотворяване на отработената топлинна енергия.
По-късно кредитната линия бе подсилена с допълнителни 14 млн. евро за отпускане на безвъзмездна помощ специално предназначена за разработване на проекти и материални стимули за заемополучателите по кредитната линия за енергийна ефективност в жилищния сектор. Следователно по
условията на този инструмент заемополучателите ще имат право на стимул до 35% от разходите за
проекти за енергоспестяване. Тази допълнителна безвъзмездна финансова помощ идва от Международния фонд “Козлодуй”, учреден през 2000 г. със средства от Европейската комисия, страните членки на ЕС и Швейцария. Международният фонд “Козлодуй” подпомага финансово преодоляването на
последствията от предварителното извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй”.
Международният фонд “Козлодуй” подпомага и инициативи в енергийния сектор, свързани с извеждането от експлоатация, като например повишаване на енергийната ефективност в България. Заемите и насърчителните безвъзмездни помощи от кредитната линия за енергийна ефективност в жилищния сектор се предоставят на заемополучателите по този инструмент до 31 юли 2014 г. Предполага
се, че общият брой на проектите за повишаване на енергийната ефективност в дома, финансирани
по кредитната линия за енергийна ефективност в жилищния сектор, ще бъде от порядъка на 50 000.
Като цяло, новата финансова схема ще разпредели 40 млн. евро за период от 4 години. Първата
финансова схема имаше бюджет 50 млн. евро, от които почти 15 млн. евро са използвани за безвъзмездни помощи и разходи по управление на проектите. Страницата на кредитната линия в интернет
посочва, че около 30 000 подобрения на жилища са финансирани от нея през първия етап на изпълнение на програмата 17.

4.5.2.	Други насърчителни схеми за енергийна ефективност в съществуващи сгради
В България съществуват няколко насърчителни схеми, финансирани главно от Структурните фондове
на ЕС и от Международния фонд “Козлодуй”, като например:
•
Приоритетната ос “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма
“Регионално развитие” предлага 100% безвъзмездна помощ за публични власти за реконструкция
на сгради, в т.ч. мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградите в следните сектори:
образование, здравеопазване, социални услуги и култура.
•
Приоритетната ос “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма
“Регионално развитие” предлага 50% безвъзмездна помощ на публични власти и сдружения на собствениците за реконструкция в т.ч. мерки за повишаване на енергийната ефективност в многофамилни сгради.
•
Международният фонд “Козлодуй” предлага 100% безвъзмездна помощ за проекти за повишаване на енергийната ефективност в сгради общинска или държавна собственост.
•
Подпрограмата “Подкрепа за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването
на възобновяеми енергийни източници” по приоритетна ос “Повишаване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” на Оперативна програма “Конкурентоспособност” предлага безвъзмездни помощи в размер между 35% и 50% на МСП за изпълнение на проекти за енергийна ефективност, в т.ч. енергийна ефективност в сградите.
16

Кредитна линия за енергийна ефективност в жилищния сектор. За повече информация посетете www.reecl.org

Eva Teckenburg, M.R., Thomas Winkel, Ecofys,, Mario Ragwitz, S.S., Fruanhofer ISI, Gustav Resch, C.P., Sebastian Busch, EEG,Inga
Konstantinaviciute, L.e.i. (2011). Renewable energy policy country profiles. Ecofys, Fraunhofer, Energy Economics Group, LEI.( Ева Текенбург,
М.Р.Томас Винкел, Екофис, Марио Радвиц, С.С. Фрауенхофер ИСИ, Густав Реш, С.П. Себастиан Буш, ЕЕГ, Инга Константипависиуте (2011).
Национални профили на политиката за енергия от ВЕИ. Екофис, Фраунхофер, Група по икономика на енергетиката.)
www.reshaping-res-policy.eu
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4.5.3.	Други общи насърчителни схеми
В допълнение към гореспоменатите насърчителни схеми, насочени пряко към енергийната ефективност и енергията от ВЕИ в сградите, съществуват и други финансови програми, които евентуално
могат да обхванат дейности в сградите, като например:
•
Българската кредитна линия за енергийна ефективност и енергия от ВЕИ – 15% безвъзмездна помощ за проекти, включващи инвестиции в нови ВЕЦ или хидрокинетични електроцентрали с
инсталирана мощност по-малко от 10 MW (инвестиции във ВЕЦ втора употреба или реконструкция на
съществуващи обекти нямат право да се възползват); инвестиции в нови или втора употреба вятърни
турбини с инсталирана мощност по-малко от 5 MW; инвестиции в работещи с биомаса съоръжения
с инсталирана мощност по-малко от 5 MW електроенергия (за производство на топлинна енергия от
биомаса само котли с топлинна мощност по-висока от 10 MWth, ЕБВР ще потвърди правото на помощ
въз основа на разработено и представено общо описание на проекта с посочване на произхода на горивото и установяване дали е необходим доклад за въздействието върху околната среда); топлинна
енергия от слънчеви инсталации; геотермална енергия; биогаз.
•
Мерки 311 и 312 от Програмата за развитие на селските райони предлагат безвъзмездни
помощи до 80%, но не повече от 200 000 евро, за проекти за производство на енергия от ВЕИ в селски
райони.
•
Подпрограмата “Въвеждане на енергоспестяващи технологии и ВЕИ” на приоритетна ос “Повишаване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” по Оперативна програма “Конкурентоспособност” предлага безвъзмездна помощ в размер между 35% и 50%
на МСП за изпълнение на проекти за производство на енергия от ВЕИ.
•
Подпрограмата “Въвеждане на енергоспестяващи технологии и ВЕИ” на приоритетна ос “Повишаване на ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” по Оперативна програма “Конкурентоспособност” предлага безвъзмездна помощ в размер на 50% на големи
предприятия за изпълнение на проекти за производство на енергия от ВЕИ.
•
Програмата за безвъзмездни помощи на АУЕР предлага финансиране от 60% до 85% за изпълнение на проекти за производство на енергия от ВЕИ в МСП.
Нещо повече, на разположение са евентуално 40 млн. евро от средствата за регионално развитие
(2007-2013 г.), които могат да бъдат използвани за повишаване на енергийните характеристики на
сградите. За съжаление, на практика тези стимули не водят до повишаване на броя на проектите за
обновление, тъй като преобладаващи на пазара са все още пилотните проекти. Неотдавна парламентът прие нов Закон за етажната собственост, който би могъл да улесни тези инвестиции 18.

18
TrainRebuild (2012a). Guidance Document for Trainers (. (Обучение за преквалификация: Документ с ръководни насоки за обучаващи).
http://trainrebuild.eu/wp-content/uploads/2011/07/Guidance-Document-for-Trainers.pdf
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5.	Определяне на вариантите
и решенията за сгради с почти
нулево потребление на енергия
5.1.	Определяне на референтни сгради
Въз основа на резултатите от изследванията и информацията за местния сграден фонд симулациите
разкриват специфичните национални условия в България, които в много отношения се различават
от положението в ЕС като цяло, представено в общоевропейското проучване “Принципи за сгради с
почти нулево потребление на енергия”.
За да се анализира въздействието на различните варианти за сгради с почти нулево потребление
на енергия, бяха определени три референтни сгради на основата на сега използваните строителни
практики в България:
1. Еднофамилни (свободно стоящи) сгради (ЕЖС)
2. Многофамилни сгради (жилищни блокове) (МЖС)
3. Административни сгради (ОФИСИ)
Избраните референтни сгради трябва да отговарят на спектъра от типове сгради, разпространени в
България (по форма, големина, характеристики и предназначение на новите сгради). Целта на симулацията е да се анализират техническите и икономическите последици от преминаването към сгради
с почти нулево потребление на енергия, като се тръгне по ефективен и реалистичен начин от текущото състояние и се сведат до минимум разходите за прехода.
Засега еднофамилните сгради са преобладаващият тип сгради в България и в рамките на тази категория свободно стоящите еднофамилни сгради представляват най-голям дял от жилищния сектор (55%
нетна разгъната застроена площ). Уместно е да се отбележи, че част от тези сгради се обитават временно през почивните дни или през летния сезон или въобще не се обитават. Вторият по големина
дял на разгъната застроена площ бе посочен за многофамилните сгради в градовете, които заемат
около 42% от нетната разгъната застроена площ в жилищния сектор. В сектора на нежилищните сгради административните сгради са най-изявеният преобладаващ тип сгради, следвани от училищните
сгради, магазините и детските заведения.
Секторът на търговските сгради обаче се характеризира с голяма наситеност с подтипове и за да се
получи точна картина, ще е необходимо определянето на множество референтни сгради. Освен това,
динамиката на изграждане на нови училищни сгради и детски заведения е много ниска.
Обществените сгради, включени в категорията административни сгради, са обект на специално внимание от страна на Директивата за енергийните характеристики на сградите, която посочва изрично,
че сградите на публичните администрации трябва да играят водеща роля и да възприемат колкото е
възможно по-рано и по-амбициозни изисквания за сгради с почти нулево потребление на енергия.
На това основание ние избрахме административните сгради като трета подходяща категория референтни сгради за това изследване.

5.1.1.	Референтна сграда № 1: Еднофамилни къщи
Първата референтна сграда е отделно стояща къща на два етажа. Сградата има двускатен покрив.
Климатизираното пространство на партерния етаж и на първия етаж се отоплява до 20оС. Мазето се
приема за неотопляемо. Скиците на референтната еднофамилна къща са дадени в приложение 1 на
проучването.
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Отоплителната система като цяло се състои от котел на твърдо гориво (дърва), свързан към радиатори. Тъй като минималните условия на комфорт през зимата (20°C) могат да бъдат осигурени само при
система с автоматично управление, бе прието, че се използва котел с дървени пелети, въпреки че повечето системи за отопление с дърва в еднофамилните къщи се зареждат ръчно. За производство на
БГВ бяха разгледани двете най-разпространени решения в зависимост от това колко често се срещат
(по преценка). Първата система за БГВ използва резервоар с вместимост 150 литра и е свързана към
отоплителния котел (дял 40%). Втората система се състои от електрически бойлер (дял 60%).
Няма механична вентилационна система, само естествена вентилация през прозорците. Що се отнася
до общата охладителна система, съществува система “сплит”. Няма слънчеви колектори или фотоелектрическа система на покрива. Основните характеристики на сградата са обобщени в таблицата по-долу.
Таблица 9: Основни характеристики на референтната еднофамилна къща в България (специфицираните еквивалентни коефициенти на топлопреминаване (U) отчитат и топлинните мостове)
Параметър

Референтна самостоятелна еднофамилна сграда (ЕЖС)

Брой на обитаемите етажи

2

Нетна разгъната застроена площ

127 m²

Етажна височина

2,65 m

Стойност U на стени

0,34 W/(m²K)

Стойност U на покриви

0,27 W/(m²K)

Стойност U на подове

0,55 W/(m²K)

Стойност U на прозорци по фасади

1,70 W/(m²K); 21%

Остъкленост на фасадите

13%
(само 5% на северната и западната фасада)

Засенчване

Няма

Херметичност (въздухоплътност)

Средна

Топлинни мостове

Да

Отоплителна система

Котел на дърва (зададена температура 20°C)
Ефективност на отоплението: 0,82

Система за БГВ

Комбинация от котел на дърва и електрически бойлер
БГВ ефективност: 0,93
(40% дърва= 0,82; 60% електрически бойлер = 1,00)

Специфично потребление на БГВ

15,8 kWh/(m²a)

Вентилационна система

Естествена вентилация/Отваряне на прозорците (0,35 1/h)

Охладителна система

Инверторни климатици (зададена температура: 26°C)
SEER: 3.2

Вътрешни топлопритоци 19

13,5 W/m²

Инсталирана осветителна мощност 20

11,7 W/m²

19
Тази стойност трябва да се разбира като максимална стойност. За по-точна оценка на вътрешните топлопритоци от хора и оборудване
съществуват подробни графици, в които са отбелязани хората и оборудването, намиращи се в даден момент в дадена зона от сградата.
20

Тази стойност трябва да се разбира като максимална стойност. За почасовото потребление са разгледани отделни графици за всяка зона.
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5.1.2.	Референтна сграда № 2: Многофамилни къщи
Втората референтна сграда е шестетажен жилищен блок. Покривът е плосък, а климатизираното
пространство на шестте етажа се отоплява до 20оС. Двете мазета (отчасти гараж) се приема, че са неотопляеми. Представените фигури показват изглед на фасадата и план на един етаж с класификация
по зони.
Енергията за отопление по принцип се доставя от централизираното топлоснабдяване с радиатори.
Системата за БГВ използва резервоар от 2400 литра, който е свързан към отоплителен котел.
Няма механична система за вентилация и е взета предвид само естествената вентилация през прозорците. Няма инсталирани и охладителни системи. Няма слънчеви колектори или фотоелектрическа
система на покрива. Основните характеристики на сградата са обобщени в таблицата по-долу.
Таблица 10: Основни характеристики на референтната многофамилна сграда в България (специфицираните еквивалентни коефициенти на топлопреминаване (U) отчитат и топлинните мостове)
Параметър

Референтна многофамилна сграда (МЖС)

Брой на обитаемите етажи

6

Нетна разгъната застроена площ застроена площ

2870 m²

Етажна височина

2,73 m

Стойност U на стени

0,64 W/(m²K)

Стойност U на покриви

0,30 W/(m²K)

Стойност U на подове

0,55 W/(m²K)

Стойност U на прозорци по фасади

1,70 W/(m²K), 15%

Остъкленост на фасадите

23%

Засенчване

Няма

Херметичност (въздухоплътност)

Средна

Топлинни мостове

Да, установени значителни топлинни мостове

Отоплителна система

Централно отопление (зададена температура: 20°C) Ефективност на отоплението: 0,99

Система за БГВ

Както при отоплението
БГВ ефективност: 0,99

Специфично потребление на БГВ

20,4 kWh/(m²a)

Вентилационна система

Естествена вентилация / отваряне на прозорците
(0,5 1/h)

Охладителна система
Вътрешни топлопритоци

Няма
21

Инсталирана осветителна мощност 22

20 W/m²
10 W/m²

5.1.3.	Референтна сграда № 3: Офис сгради
Относно офис сградата референтна е триетажна сграда с голямо количество остъклена площ (50%
от площта са прозорци). Покривът е плосък, а климатизираното пространство се отоплява до 20оС.
Мазето (гараж) се приема, че е неотопляемо. Фигурите по-долу показват изглед от фасадата и план
на един етаж с класификация по зони.
Отоплението и охлаждането се осигуряват от вентилаторни конвектори с използване на термопомпи
за всяка топлинна зона. Много малкото потребление на БГВ се осигурява от проточни електрически
бойлери директно в зоните на тоалетните или кухнята.
21

Тази стойност трябва да се разбира като максимална стойност.

22

Тази стойност трябва да се разбира като максимална стойност. За почасовото потребление са разгледани отделни графици за всяка зона.
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Механичната вентилация е със 70% рекуперация. Охлаждането се осигурява от въздухоохлаждаеми
термопомпени агрегати и вентилаторни конвектори. Зададената температура за охлаждане през
работно време е 24°C. Няма слънчеви колектори и фотоелектрически системи на покрива на референтната офис сграда. Основните характеристики на сградата са обобщени в таблицата по-долу.
Таблица 11: Основни характеристики на референтната офис сграда в България (специфицираните
еквивалентни U-стойности отчитат и топлинните студени мостове)
Параметър

Референтна административна сграда (ОФИС)

Брой на обитаемите етажи

3

Нетна разгъната застроена площ

886 m²

Етажна височина

3,00 m

Стойност U на стени

0,46 W/(m²K)

Стойност U на покриви

0,32 W/(m²K)

Стойност U на подове

0,46 W/(m²K)

Стойност U на прозорци по фасади

1,70 W/(m²K), 15%

Остъкленост на фасадите

50%

Засенчване

Вътрешни щори с ръчно управление

Херметичност (въздухоплътност)

Средна

Топлинни мостове

Да

Отоплителна система

Термопомпи въздух-вода, вентилаторни
конвектори (настройка: 20°C)
Ефективност на отоплението: 3,3

Система за БГВ

Децентрализирана, електрически бойлери

Специфично потребление на БГВ

0,8 kWh/m²a

Вентилационна система

Механична вентилация със 70% рекуперация.
Кратност на въздухообмена (6:00-18:00 ч.):
Офиси: 1,36 1/h
Конферентни зали: 2,72 1/h
Други помещения: 0,46 1/h

Охладителна система

Въздухоохлаждаеми термопомпени агрегати, вентилаторни конвектори (настройка: 24°C) SEER: 3.

Вътрешни топлопритоци 23

30 W/m²

Инсталирана осветителна мощност 24

25 W/m²

Автоматично управление на осветлението

Само в сервизната зона

Гъстота на обитателите в работните зони
(разглеждана като допълнителен вътрешен
товар)

0:00 – 8:00 и 18:00 – 0:00 – няма обитатели
8:00 – 12:00 и 14:00 – 18:00: 1 човек/15 m²
12:00 – 14:00 : 1 човек/30 m²

5.2.	Формулиране на вариантите за сгради с почти нулево
		 потребление на енергия, основни допускания и подход
		 при симулациите
23
Тази стойност трябва да се разбира като максимална стойност. За хората, осветлението и други вътрешни топлопритоци съществуват
графици, които отчитат тези фактори, например брой на хората, намиращи се в даден момент в съответната зона.
24

Тази стойност трябва да се разбира като максимална стойност. За почасовото потребление са разгледани отделни графици за всяка зона.
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5.2.1.	Решения за сгради с почти нулево потребление на енергия за еднофамилна
		
сграда (ЕЖС)
За да се улеснят сравненията във всички варианти, геометрията на референтната сграда е запазена, дори и тя да е далеч от оптималната за една сграда с почти нулево потребление на енергия. В таблица 12 са показани решенията, разгледани чрез динамични топлинни симулации.

Слънчев
колектор за БГВ

U-стена: 0,34 W/m²K
U-покрив: 0,27 W/m²K
U-под: 0,55 W/m²K

U-прозорец: 1,7 W/m²K

0%

Не

Референтни стойности

V1

U-стена: 0,12 W/m²K
U-покрив: 0,10 W/m²K
U-под: 0,20 W/m²K

U-прозорец: 1,0 W/m²K

0%

Не

Подобрена
сградна обвивка

V2

U-стена l: 0,12 W/m²K
U-покрив 0,10 W/m²K
U-под: 0,20 W/m²K

U-прозорец: 1,0 W/m²K

0%

Да

Подобрена сградна обвивка
+ слънчеви колектори

V3

U-стена: 0,12 W/m²K
U-покрив: 0,10 W/m²K
U-под r: 0,20 W/m²K

U-прозорец: 1,0 W/m²K

80%

Не

Подобрена сградна обвивка
+ механична вентилация с
рекуперация

V4

U-стенаl: 0,10 W/m²K
U-покрив: 0,09 W/m²K
U-под 0,20 W/m²K

U-прозорец: 0,80 W/m²K

92%

Не

Близко до стандарта за
пасивна къща 26

Коефициент на
топлопреминаване (U) на
прозорци

Коефициент на
топлопреминаване (U) на
непрозрачни
елементи 25

V0

Вариант

Процент на
рекуперация

Кратко описание

Таблица 12: Еднофамилна сграда (ЕЖС) в България, варианти при сграда с почти нулево потребление на енергия

Сравнението между вариантите V1, V2 и V3 ще покаже отделните влияния на подобрението на сградната обвивка, на използването на слънчеви термо-колектори и на механичната вентилация с оползотворяване на отработената топлина. Трябва да споменем, че една херметична (въздухоплътна) конструкция без контролирана вентилация повишава опасността от развитие на плесени. Затова силно
се препоръчва да се разработва подходяща концепция за вентилацията.
За всеки от четирите основни варианта ще бъдат разгледани следните четири варианта за топлоснабдяване:
A. Термопомпи въздух-въздух 27
B. Термопомпа солен разтвор-вода 28
C. Котел на дървени пелети
D. Газов кондензационен котел

5.2.2.	Решения за сгради с почти нулево потребление на енергия за многофамилна
		
сграда (МЖС)
Както при еднофамилната сграда, геометрията на референтната сграда не е променяна, дори и тя
да е далеч от оптималната за една сграда с почти нулево потребление на енергия. В таблица 13 са
показани вариантите, симулирани с TRNSYS.
Топлинните мостове са включени в изчислението на U-стойностите
Стандарт за пасивна къща: основни подобрения по сградната обвивка, отсъствие на топлинни мостове, херметична (въздухоплътна) конструкция,
високоефективна механична вентилация (> 90%), относително годишно потребление на енергия за отопление и охлаждане < 15 kWh/m
27
Ще бъдат разгледани решения с нискотемпературна система за подово отопление за постигане на по-добра ефективност на системата
28
Вж. предишната бележка под линия
25
26
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V1

U-стена: 0,45 W/m²K
U-покрив: 0,15 W/m²K
U-под: 0,32 W/m²K

V2

U-стена: 0,64 W/m²K
U-покрив: 0,30 W/m²K
U-под: 0,55 W/m²K

V3

U-стена 0,45 W/m²K
U-покрив 0,15 W/m²K
U-под: 0,32 W/m²K

V4

U-стена 0,45 W/m²K
U-покрив: 0,15 W/m²K
U-под: 0,32 W/m²K

Кратко описание

Слънчев
колектор за БГВ

U-стена: 0,64 W/m²K
U-покрив 0,30 W/m²K
U-под 0,55 W/m²K

Процент на
рекуперация

V0

U-прозорец: 1,7 W/m²K

0%

Не

U-прозорец: 1,0 W/m²K

0%

Не

U-прозорец: 1,7 W/m²K

85%

Не

Механична
вентилация с
рекуперация
Подобрена
сградна обвивка
+ механична
вентилация с
рекуперация

Коефициент на
топлопреминаване (U) на
прозорци

Коефициент на
топлопреминаване (U) на
непрозрачни
елементи 29

Вариант

Таблица 13: Многофамилна сграда (МЖС) в България, варианти при сграда с почти нулево потребление на енергия

U-прозорец:1,0 W/m²K

85%

Не

U-прозорец: 1,0 W/m²K

85%

Да

Референтни
стойности
Подобрена
сградна обвивка

Подобрена сградна
обвивка
+ механична
вентилация с
рекуперация
+ слънчеви
колектори

Вариант V1 бе създаден за разглеждане на въздействието само на подобрението на сградната обвивка. Трябва да споменем, че една херметична конструкция без контролирана вентилация повишава
опасността от развитие на плесени. Затова се препоръчва силно да се разработва подходяща концепция за вентилация.
За всеки от четирите основни варианта бяха разгледани следните пет варианта на топлинен източник:
A. Термопомпа въздух-вода
B. Термопомпа солен разтвор-вода солен разтвор-вода
C. Котел на дървесни пелети
D. Газов кондензационен котел
E. Централизирано топлоснабдяване

5.2.3.	Решения за сгради с почти нулево потребление на енергия за админи		
стративни сгради (ОФИСИ)
Както при другите референтни сгради, геометрията на референтната сграда не е променяна, дори и
тя да е далеч от оптималната за една сграда с почти нулево потребление на енергия. В таблица 14 са
показани вариантите, симулирани с TRNSYS.

29
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Кратко описание

Слънчев
колектор за БГВ

Осветителна
система

Външно
засенчване

Процент на
рекуперация

Коефициент на
топлопреминаване (U) на
прозорци /
степен на
остъкляване

Коефициент на
топлопреминаване (U) на
непрозрачни
елементи 30

Вариант

Таблица 14: Административна сграда (ОФИС) в България, варианти при сграда с почти нулево потребление на енергия

U-стена: 0,46 W/m²K 1,7 W/m²K,
U-покрив: 0,32 W/m²K 50% дял на
V0
U-под: 0,46 W/m²K
прозорците

70%

Няма

Ръчно
управление

Не

Референтни
стойности

U-стена: 0,30 W/m²K 1,7 W/m²K,
U-покрив: 0,25 W/m²K 50% дял на
V1 U-под: 0,40 W/m²K
прозорците

70%

Автома- Ръчно
тично
управление

Не

Подобрена
сградна обвивка
+
външно засенчване

U- стена: 0,30 W/m²K 1,7 W/m²K,
U-покрив: 0,25 W/m²K 50% дял на
прозорците
U-под: 0,40 W/m²K

70%

Автома- Автоматично Не
тично
управление на
осветлението
+
светодиодно
осветление

Подобрена
сградна обвивка
+
външно засенчване
+
подобрено
осветление

U- стена: 0,30 W/m²K 1,0 W/m²K,
U-покрив: 0,25 W/m²K 50% дял на
U-под: 0,40 W/m²K
прозорците

85%

Автома- Автоматично Не
тично
управление на
осветлението
+
светодиодно
осветление

Подобрена
сградна обвивка
+
външно засенчване
+
подобрено
осветление
+
подобрени прозорци
+
подобрена
рекуперация

V2

V3

За всеки от трите основни варианта са разгледани следните пет варианта за отопление:
A. Термопомпа въздух-вода
B. Термопомпа солен разтвор-вода
C. Централен котел на дървесни пелети
D. Централен газов кондензационен котел
E. Централизирано топлоснабдяване

5.2.4.	Общи допускания при изчисленията
За изчисляване на влиянието на различните варианти за енергоснабдяване в общите баланси на
енергия и CO2 на сградата са взети под внимание стойностите от таблица 15.
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Таблица 15: Приети емисионни фактори, коефициенти за първична енергия и дял на енергията от
ВЕИ за разгледаните енергоносители

Параметър

Единица
мярка

Извън
обекта,
ел.енергия от
мрежата

ЦентралиДърве- Ел.енергия
зирано
Природен
ни
произведена
топлогаз
пелети на обекта 32
31
снабдяване

CO2 фактор 33

[kg/kWh]

0,793

0,68

0,202

0,0

-0,252

Дял на енергията от
ВЕИ 34

[%]

13

0

0

100

100

Коефициент на
първичната
енергия 35

[-]

2,0

1,3

1,1

0,2

-2,0

За електроенергията от мрежата бяха избрани прогнозните средни стойности за ЕС-27 (за подробно
описание вижте забележките под линия) с разбирането, че индикативните цели на местния сграден
сектор не трябва да се влияят от ефективността на местния електроенергиен сектор и по този начин
да се осигури съответствие с общите индикативни цели на ЕС. Праговите стойности обаче, които
ще бъдат препоръчани за изпълнение в България според Пътната карта (вижте Глава 9), ще вземат
под внимание коефициентите за реалното количество първична енергия и емисии на СО2 (които в
момента са 3,0 и 0,68, съответно 0,8 kg CO2/kWh). Трябва да отбележим, че поради декарбонизацията на системите за производство на електроенергия в бъдеще коефициентите за първична енергия
ще се намалят. Следователно това очаквано подобрение на коефициентите за първичната енергия
и емисии на СО2 ще рефлектира в по-строги прагови стойности за СО2 в предложените дефиниции
на сграда с почти нулево потребление на енергия.
Българският пазар всъщност не предлага 100% електроенергия от ВЕИ, което би могло да увеличи
броя на възможните решения за сгради с почти нулево потребление на енергия.
Местното специфично производство на енергия от фотоелектрическите системи в kWp се приема,
че е 1050 kWh/kWp за София 36.
Приетите необходими топлинни мощности за референтните сгради са показани в таблица 16.

31
Бе прието, че топлинната енергия при централизираното топлоснабдяване се произвежда от 40% дърва, 10% слънчеви системи и 50% природен газ. Приема се, че загубите при преноса са 40%.
32

За целите на тази симулация бе разгледана само фотоелектрическа система.

За изчислението бе приложена средната стойност за ЕС-27. За коефициентите за емисии на CO2 за електроенергията бяха приети средните
стойности за периода 2011 – 2040 г. с отчитане на постоянното намаление до 90% към 2050 г. (в съответствие с индикативната цел за намаление
в електроенергийния сектор).
33

34
Дяловете за енергия от ВЕИ са изчислени като средни стойности “2011 до 2040 г.” на базата на прогнозните за енергия от ВЕИ на Агенцията
по околна среда и ECN за ЕС-27.
35
Коефициентът за първична енергия за електроенергията бе изчислен като средна стойност за “2011 до 2040 г.” на базата на прогнозните за
енергия от ВЕИ на Агенцията по околна среда и ECN за ЕС-27. Коефициентите за останалата първична енергия бяха изчислени с използване на
методиката на EPB (MC001-2006).
36
Център за съвместни изследвания – Европейска комисия (2012). Страница в интернет: Photovoltaic Geographical Information System - Interactive
Maps. http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php
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Таблица 16: Инсталирана отоплителна мощност на отоплителните системи за България

Вариант

ЕЖС [kW]

МЖС [kW]

ОФИСИ [kW]

V0

11,6

165

70

V1 A

6,1

127

65

V1 B

6,1

127

65

V1 C

6,1

127

65

V1 D

6,1

127

65

V1 E

6,1

127

65

V2 A

6,1

109

65

V2 B

6,1

109

65

V2 C

6,1

109

65

V2 D

6,1

109

65

V2 E

6,1

109

65

V3 A

4,6

71

44

V3 B

4,6

71

44

V3 C

4,6

71

44

V3 D

4,6

71

44

V3 E

4,6

71

44

V4 A

3,9

71

-

V4 B

3,9

71

-

V4 C

3,9

71

-

V4 D

3,9

71

-

V4 E

3,9

71

-

5.2.5.	Подход при симулацията
Резултатите от симулациите на предварително формулираните решения са анализирани в сравнение с формулираните в глава 2 принципи на сградите с почти нулево потребление на енергия.
Бяха обсъдени и изчислени следните параметри:
•
Специфично крайно потребление на енергия в разбивка по сградни инсталации (т.е. отопление, БГВ, охлаждане, вентилация и спомагателна енергия);
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•

Специфично потребление на първична енергия;

•

Дял на енергията от ВЕИ;

•

Специфични емисии на СО2.

В допълнение към гореспоменатите презумпции допълнителен комплект от фотоелектрическа
инсталация на покрива за компенсиране на останалите емисии на СО2 бе приет за всички решения.
Наличните площи на покрива, както и необходимите площи за слънчевите системи също бяха разгледани, но в някои случаи не може да бъде постигната пълна компенсация.
Размерите на покрива на сградата, както и обсъдените слънчеви колектори въвеждат ограничение
за фотоелектрическата компенсация в смисъл на максимална инсталирана мощност, както следва:
4kWp за еднофамилните къщи; 43.8 kWp за многофамилните къщи и 24.2 kWp за офис сградите.
В таблица 17 са показани извлечените големини за фотоелектрически инсталации на покрива, необходими за постигане на висока степен или дори пълна компенсация на емисиите на СО2 от сградата.
Таблица 17: Големини на фотоелектрическите инсталации на покрива, необходими за компенсация на емисиите на СО2

Вариант

ЕЖС [kWp]

МЖС [kWp]

ОФИСИ [kWp]

V1 A

3,1

43,8

24,2

V1 B

2,6

43,8

24,2

V1 C

0,6

3,6

24,2

V1 D

4,0

43,8

24,2

V1 E

-

43,8

24,2

V2 A

2,4

43,8

24,2

V2 B

1,8

43,8

24,2

V2 C

0,6

9,9

24,2

V2 D

3,2

43,8

24,2

V2 E

-

43,8

24,2

V3 A

2,5

43,8

24,2

V3 B

2,2

43,8

24,2

V3 C

0,6

9,4

24,2

V3 D

4,0

43,8

24,2

V3 E

-

43,8

24,2

V4 A

1,9

38,8

-

V4 B

1,6

38,7

-

V4 C

0,6

9,9

-

V4 D

4,0

38,8

-

V4 E

-

38,8

-
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Забележка: Произведената от фотоелектрическата система електроенергия бе изчислена
като принос с отрицателен знак към специфичните емисии на СО2 и специфичното потребление
на първична енергия за базовата линия на сграда с почти нулево потребление на енергия, като
се приемат коефициентите за емисии на СО2 и първична енергия за конвенционална електроенергия от мрежата. Отрицателните стойности за емисиите на СО2 и първичната енергия са
възможни за онези решения, при които необходимата компенсация за въглеродни емисии (т.е.
за емисиите на СО2, свързани с потреблението на първична енергия в сградата) е по-малка от
най-малката фотоелектрическа система (която се приема, че е 0,6 kWp). В случаите, когато
фотоелектрическата система на покрива произвежда повече енергия от годишното потребление (=> сгради с плюс енергия), е възможен дял на енергията от ВЕИ над 100%. От друга страна,
по-специално при решенията за многофамилни сгради и офис сгради, е възможно наличното пространство на покрива да не позволява пълна компенсация на СО2. Съществуването на слънчеви
колектори в базисния вариант V4 води до по-нататъшно намаляване на максималното налично
пространство на покрива за фотоелектрическа инсталация.
Международно известният и доказан в практиката програмен продукт “TRaNsientSYstems Simulation”
(съкращение “TRNSYS”, Вариант 17) бе използван за извършване на необходимите мултизонални динамични симулации. Всяка приета референтна сграда бе разделена на няколко зони (например за
еднофамилните къщи хол, спалня, кухня), за да бъде отчетена различната плътност на обитаване или
вътрешните топлопритоци във всяка от зоните).
Климатичните условия, формиращи базата за симулациите на референтните сгради, бяха взети от
“Meteonorm 6.1”. На графиката по-долу са показани температурите на околната среда по часове за
избрано местоположение в София.

Hourly
ambient
temperatures
Фиг. 4: Температури на околната
среда
по часове
в София
Sofia
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5.3.	Резултати от симулациите и икономическите изчисления
Трите предварително определени референтни сгради за еднофамилни къщи, многофамилни сгради
и офис сгради бяха подложени на симулация с използване на описаните по-горе предположения и
чрез разглеждане на определените варианти за отопление, охлаждане, вентилация и гореща вода
за битови нужди (БГВ). Целта на симулацията е да бъдат определени крайното потребление на енергия, потреблението на първична енергия, делът на енергията от ВЕИ, емисиите на СО2 за сградата, и
следователно да се извършат икономически анализ и определяне на оптималните от гледна точка на
разходите решения за сграда с почти нулево потребление на енергия.

5.3.1. Крайно потребление на енергия
Главно поради големината си (неизгодно съотношение сградна обвивка към отопляема разгъната застроена площ) референтната еднофамилна къща има най-високо специфично потребление на енергия за отопление (около 140 kWh/m²/год.). При най-амбициозните решения специфичното крайно
потребление на енергия за еднофамилната къща би могло да бъде намалено до около 13,5kWh/m²/
год.).
Освен потреблението за отопление и охлаждане, което става по-маловажно при използване на термопомпи, потреблението за вентилация, охлаждане и най-вече осветление са важни за крайното
потребление на енергия в офис сградите. Поради допълнителното вземане под внимание на потреблението за осветление и по-високите товари за охлаждане и вентилация, специфичното крайно
потребление на енергия за най-амбициозното решение за офис сграда е далеч най-високото сред
трите разгледани типа сгради (около 33 kWh/m²/год.).
Както се очакваше, симулацията показва, че решенията с термопомпа водят до значително намаление на крайното потребление на енергия за всичките три типа сгради.
Подробна разбивка на крайното потребление на енергия в избраните референтни сгради е представена на фиг. 5 (A-C).

5.3.2.	Потребление на първична енергия
Референтната офис сграда има най-високо потребление на първична енергия. Това се дължи на поголемия дял на електроенергията и на допълнителното потребление за осветление, вентилация и
охлаждане.
При жилищните сгради решенията с газов котел демонстрират най-високо потребление на първична
енергия.
За многофамилната сграда и офис сградата, дори при максималната възможна компенсация на въглеродните емисии (т.е. допълнителното производство от фотоелектрическа инсталация на покрива),
най-амбициозното решение с газов котел все още се характеризира със значително остатъчно специфично потребление на първична енергия. Компенсацията за СО2 за най-амбициозното решение
с газов котел при еднофамилната къща води до теоретично специфично потребление на първична
енергия с отрицателен знак. Без СО2 компенсация минималното специфично потребление на първична енергия варира приблизително между 15-17 kWh/m²/год. за най-амбициозните решения за
еднофамилни и многофамилни сгради, но остава над 65 kWh/m²/год. за най-амбициозните решения при офис сградите. За всички типове сгради може да бъде постигнато потребление на първична
енергия под 10 kWh/m²/год. с допълнителна фотоелектрическа система на покрива за компенсация
на СО2.
Подробна разбивка на потреблението на първична енергия в избраните референтни сгради е представена на фиг. 6 (A-C).
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Фиг. 5: Крайно потребление на енергия за еднофамилна къща, многофамилна сграда и офис сграда по сградни инсталации
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Фиг. 6: Потребление на първична енергия за еднофамилни къщи, многофамилни сгради и офис
сгради
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5.3.3.	Емисии на CO2 в резултат от потреблението на първична енергия
Свързаните с потреблението на първична енергия емисии на СО2 са доста високи за всичките три
референтни сгради (между 45-60 kg CO2/ m²/год.).
При жилищните сгради решенията с биокотел (котел, работещ с дървесни пелети) при всички варианти с подобрена изолация намаляват емисиите на СО2 почти до нула. При офис сградите емисиите
на СО2 остават високи дори и при най-модерното решение за сграда с почти нулево потребление на
енергия, разгледано в хода на симулацията.
За всички решения при еднофамилната къща – не само при вариантите с природен газ – е възможна
пълна компенсация на СО2 с фотоелектрически инсталации на покрива. При многофамилните сгради,
с изключение на вариантите с газов котел и решението V1 с централизирано топлоснабдяване, ограниченото пространство на покрива на жилищните блокове позволява компенсация на СО2 с монтирана на покрива фотоелектрическа система, която води до специфични емисии на СО2 под 3 kg/m²/год.
При офис сградата пълна компенсация на емисиите на СО2 не може да бъде постигната, но няколко
решения с термопомпи и биокотел във вариантите, предполагащи най-амбициозното подобрение
на изолацията, водят до нива на въглеродни емисии под 3 kg/m²/год. (т.е. варианти V2 и V3, с термопомпи и котел с дървесни пелети).
Подробна разбивка на емисиите на СО2, свързани с потреблението на първична енергия в избраните
референтни сгради, е представена на фиг. 7 (A-C).

5.3.4.	Дял на енергията от ВЕИ
Без компенсация за емисиите на СО2 решенията с котел с дървесни пелети разкриват най-висок дял
на енергията от ВЕИ за всички типове сгради, т.е. над 90% за жилищните сгради и около 40-60% за
офис сградата.
Делът на енергията от ВЕИ за най-добрите решения за офис сграда без компенсация на въглеродните
емисии около 60% поради значителното потребление на електроенергия за осветление, охлаждане
и вентилация.
Компенсацията за емисиите на СО2 чрез въвеждане на допълнителна фотоелектрическа система
на покрива повишава дела на енергията от ВЕИ над 100% за почти всички симулирани решения за
сграда с почти нулево потребление на енергия. И при трите сгради изключения представляват само
решенията с газов котел и централизирано топлоснабдяване и, допълнително, при офис сградата,
вариантът с най-ниска изолация - V1.
Делът на енергията от ВЕИ в избраните референтни сгради и при различните варианти за сграда с
почти нулево потребление на енергия е представен на фиг. 8 (A-C).
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Фиг. 8: Дял на енергията от ВЕИ за еднофамилна къща, многофамилна сграда и офиси
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6.	Финансов анализ
Финансовото въздействие за еднофамилни, многофамилни и офис сгради беше изчислено чрез отчитане на допълнителните инвестиционни разходи и свързаните с
това икономии на разходи (главно свързани с икономиите на енергия) за решенията
за сграда с почти нулево потребление на енергия в сравнение с референтните сгради по сега действащия стандарт.

6.1.	Основни допускания
Таблиците по-долу представят приетите цени на енергията като база за преценка за финансовото им
въздействие за частните домакинства и офисите. Тези цени са средни стойности за период от 30 години с леко различаващи се проценти на увеличение на цените за енергоносителите за двата главни
разгледани периоди (2011-2020 г. и 2021-2040 г.) За домакинствата (еднофамилни и многофамилни
сгради) и индустрията (офис сгради) бяха приети различни цени.
Всички изчисления се основават на сега действащия в България лихвен процент - 7,5%.
Таблица 18: Приети цени на енергията за домакинствата и офиси/индустрията (средно за периода
2011-2040 г.)

ПРИЕТИ ЦЕНИ НА ЕНЕРГИЯТА ЗА ДОМАКИНСТВАТА
(СРЕДНО ЗА ПЕРИОДА 2011-2040 Г.)
Цена на
енергията
средна 37

Годишно
Годишно
увеличение
увеличение
на цената
на цената
(2011-2020 г.)38 (2021-2040 г.)

Природен газ [€/kWh]

0,092

5%

1,5 %

Конвенционална електроенергия [€/kWh]

0,125

5%

1,5 %

Подадена енергия към мрежата <30 kWp [€/
kWh]

0,205

0

0,0 %

Подадена енергия към мрежата >30 kWp[€/
kWh]

0,189

0

0,0 %

Централизирано топлоснабдяване (54%
ВЕИ) [€/kWh]

0,107

5%

1,5 %

Дървесни пелети [€/kWh]

0,092

5%

1,5 %

37

Тарифи за подаване на ток от фотоелектрически инсталации към мрежата по данни на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране от юли 2012 г.

38

Темповете на увеличение до 2020 г. по преценка на местен експерт на основата на темповете на увеличение през последните 5-10 години.
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Приети цени на енергията за офиси/индустрия (Средно за периода 2021-2040 г.)

Цена на
енергията
средна

Годишно увеличение на цената
(2011-2020 г.)

Годишно увеличение на цената
(2021-2040 г.)

Природен газ [€/kWh]

0,092

5%

1,5 %

Конвенционална електроенергия [€/kWh]

0,154

5%

1,5 %

Подадена енергия към мрежата <30 kWp [€/kWh]

0,205

0

0,0 %

Подадена енергия към мрежата >30 kWp[€/kWh]

0,189

0

0,0 %

Централизирано топлоснабдяване (54% ВЕИ) [€/kWh]]

0,107

5%

1,5 %

Дървесни пелети [€/kWh]

0,092

5%

1,5 %

Приетите инвестиционни разходи, валидни за българския пазар в момента, са описани в таблиците
по-долу. Очевидно е, че инвестиционните разходи зависят от конкретната конюнктура на пазара,
преговорите за сключване на договорите, обемите на реализираните продажби и т.н. и могат да се
различават в широки граници на равнище отделни проекти. Това проучване не взема под внимание
евентуалното намаление на цените за нови технологии. Това обаче има вероятност да се случи след
постигане на известно ниво на разширяване на пазара. Следователно допълнителните разходи за
нови технологии могат да спаднат към 2019/2020 г. (когато се изисква преминаване към сгради с
почти нулево потребление на енергия) при условие, че са приети подходящи политики.
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Таблица 19: Приети по презумпция допълнителни* инвестиционни разходи за сградни компоненти в България (по преценка на местни експерти, собствени проучвания)

Компонент

Еднофамилни Многофамилни
къщи
сгради

Офис
сгради

Единица
мярка

Допълнителни разходи за
прозорци с тройни стъклопакети

28

28

28

€/ m²
остъкляване

Допълнителни разходи за РН
прозорци

40

-

-

€/ m²
остъкляване

Допълнителни разходи
за външно автоматично
засенчващо устройство

-

-

101

€/ m²
засенчване

Допълнителни разходи за
вентилация с рекуперация

34

-

-

€/(m3/h)

Допълнителни разходи да
подобрена рекуперация

51

35

11

€/(m3/h)

Допълнителни разходи за
херметична конструкция

354

6 235

-

€

Допълнителни разходи за
автоматично управление на
осветлението

-

-

14.3

€/ m²

Допълнителни разходи за
подово отопление

7

8

-

€/ m²

Допълнителни разходи за
изолация на покрива с дебелина
1 cm

0,40

0,40

0,40

€/m²

Допълнителни разходи за
изолация на стените с дебелина
1 cm

0,37

0,37

0,37

€/ m²

Допълнителни разходи за
изолация на под с дебелина 1
cm

0,40

0,40

0,40

€/ m²

Разходи по спецификация за
фотоелектрическа система

2 827

2 056

2 056

€/kWp

Разходи по спецификация за
слънчева инсталация за БГВ

554

399

-

€/m²
колектор

*) сравнете с референтните варианти
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Таблица 20: Приети разходи за отоплителна система в България (по преценка на местни експерти,
собствени проучвания)

39

Отоплителна система, вкл. система
за изхвърляне на отработения
въздух (цени, €)

Еднофамилна
къща (4...6 kW)

Многофамилна
сграда
(71...127 kW)

Офис
(44...65 kW)

Котел на дърва

4 090

-

-

Газов котел

2 430

9 150...12 400

7 550...8 770

Термопомпа въздух-въздух

2 360

15 290...27 260

9 380...13 880

Термопомпа солен разтвор-вода

4 890...7 770

65 630...116 980

40 250...59 580

Котел с пелети

4 420

15 940...20 590

13 650...16 40039

Централизирано топлоснабдяване

-

3380

3380

Включително инвестиционните разходи за производствената система и периферните съоръжения (без разходите за разпределителната система)
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6.2.	Финансов анализ на решенията за сгради с почти нулево
потребление на енергия
Резултатите от симулациите на разходите са представени на фиг. 9 и фиг. 10. На фиг. 9 са показани
резултатите за основните варианти без фотоелектрическа компенсация, а на фиг. 10 – резултатите
от финансовия анализ на решенията за сгради с почти нулево потребление на енергия с фотоелектрическа компенсация (това намалява емисиите на СО2 от сградата колкото е възможно по близо до
нулата в зависимост от ограниченията на площта на покрива). Графиките илюстрират специфичните
средногодишни разходи (на m2 нетна разгъната застоена площ) за период от 30 години, което е обичайният период от време, през който една нова сграда няма нужда от крупна намеса и следователно
от допълнителна инвестиция.
В сравнение с референтните стойности при еднофамилната къща всички симулирани решения за
сграда с почти нулево потребление на енергия бяха икономически целесъобразни. Основната причина за това са сравнително ниските разходи за повечето от мерките за енергийна ефективност (особено подобренията на сградната обвивка). При многофамилната сграда само решенията с термопомпа
при варианти V1-V3 са икономически целесъобразни.
Като цяло, за жилищните сгради най-икономичните “зелени” решения за сграда с почти нулево потребление на енергия са решенията с термопомпа въздух-въздух, следвани от решенията с термопомпа солен разтвор-вода и котел с дървесни пелети.
За разлика от жилищните сгради, решенията при офис сградите не предлагат икономически целесъобразен избор. Решението с термопомпа въздух-въздух във вариант V2 е най-икономичното решение
с около 3 €/m²/год. Най-големият дял на допълнителните разходи при офис сградата се дължи на автоматичното външно засенчване. Тези разходи биха могли да бъдат контролирани чрез намаляване
на остъклената площ.
Осреднените годишни разходи на решението на сграда с почти нулево потребление на енергия без
компенсация на СО2 са представени на фиг. 9.
Тарифите за присъединяване към мрежата са различни за фотоелектрическите системи с по-малко
или повече от 30 kWp инсталирана мощност. Това означава, че за еднофамилните къщи и офис сградите тарифите за присъединяване към мрежата могат да бъдат по-ниски от тези за многофамилните
сгради, ако фотоелектрическата компенсация е по-висока от 30 kWp.
Обаче високите инвестиционни разходи за фотоелектрически системи дори под 30 kWp и произведената в повече енергия от фотоелектрически системи с по-голям капацитет могат все пак да доведат
до икономически целесъобразни решения за разгледания период. Въпреки това, всички отоплителни системи за еднофамилната къща – с изключение на тези с газов котел – са икономически изгодни
в сравнение с референтната сграда. За многофамилните сгради единствените икономически изгодни
варианти са тези с термопомпи въздух-въздух (варианти V1-V3).
Най-икономичното решение за сграда с почти нулево протребление на енергия при еднофамилните
и многофамилните сгради е решението V1 с термопомпа въздух-въздух с около -7,7 €/m²/год., съответно -2,5 €/m²/год.
Няма икономически целесъобразни решения за офис сградите. Най-икономичното решение за офиси е вариант V2 с термопомпа въздух-въздух с допълнителни осреднени годишни разходи 4,3€/m²/
год., който същевременно изпълнява критериите за сграда с почти нулево потребление на енергия
(емисии на СО2 под 3kg CO2/m²/год. и ниско потребление на първична енергия).
Осреднените годишни разходи за решението за сграда с почти нулево потребление на енергия без
компенсация на СО2 са показани на фиг. 10.
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Фиг. 9: Осреднени годишни разходи за решения за сгради с почти нулево потребление на е н е р гия без компенсация на СО2
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Фиг. 10: Осреднени годишни разходи за решения за сгради с почти нулево потребление на енергия
с компенсация на СО2
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6.3.	Резюме на резултатите
Симулациите разкриха, че решения за сгради с почти нулево потребление на енергия са постижими
в България дори без големи промени на обичайните форми на сградите. Въпреки това, оптимизация
на формата на сградата и процентът на остъкляването трябва да се обсъдят на етап “Проектиране”
на проекта. За пълна компенсация на СО2 и голям дял на енергията от ВЕИ при повечето решения за
жилищни сгради е достатъчна фотоелектрическа инсталация на покрива.
За анализираната офис сграда високото потребление за полезния товар за осветление, вентилация
и охлаждане не позволява пълна компенсация на СО2, но въпреки това осигурява много ниско ниво
(под 1 kg CO2/ m²/год.) на емисиите на СО2, свързани с потреблението на първична енергия от сградата. За офис сградите следователно, делът на прозорците трябва да бъде оптимизиран, за да се
постигне, първо, голям дял на дневната светлина и, второ, по-ниски товари от слънчевото огряване.
Алтернативни концепции за охлаждане, като например охлаждане с подземни води в съчетание със
системи за повърхностно охлаждане също биха могли да намалят допълнително полезния товар за
охлаждане на офис сградите. По принцип трябва да посочим, че за пълна компенсация на СО2 чрез
фотоелектрическа инсталация на покрива трябва да бъде ограничен броят на етажите. Докато при
многофамилните сгради около шест етажа могат да бъдат компенсирани, при офис сградите очевидно три етажа обикновено са максимумът.
При жилищните сгради най-икономичните решения без компенсация на СО2, но със специфични
емисии на СО2 под 3 kg/m²/год., обикновено са решенията с котел с дървесни пелети.
Решенията за офис сградите не предлагат икономически изгоден вариант в сравнение с референтната сграда.
Когато се вземе предвид и допълнителната фотоелектрическа система на покрива за компенсация
на СО2, става ясно, че по-големите системи носят полза, свързана с по-ниските разходи за системата.
Това е причината за по-ниското влияние на елемента “повишение на разходите” при компенсацията
на СО2 в офис сградите в сравнение с това при жилищните референтни сгради.
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7.	Предварителна дефиниция на 		
сграда с почти нулево потребление на енергия на основата
на оптималните варианти
(от гледна точка на разходите)
Резултатите от симулационното проиграване на всяко решение с оглед на потреблението
на първична енергия, дял на енергията от ВЕИ, свързаните с това емисии на СО2 и общите
годишни допълнителни разходи (инвестиции, икономии от енергийни разходи и други текущи разходи, като например поддръжка), са показани в таблици 21, 22 и 23. Общото крайно потребление на енергия и потреблението на първична енергия за жилищните сгради е
установено в очертания в Директивата за енергийните характеристики на сградите обхват:
за отопление, охлаждане, вентилация, БГВ. При административните сгради това включва и
потреблението на енергия за осветление. Цветният код, използван за открояване на резултатите при различните варианти за сгради с нулево потребление на енергия, разгледани в
това проучване, съответства на принципите на сградите с нулево потребление на енергия,
формулирани в предишното проучване на BPIE 40.

40

BPIE (2011). Principles for nearly Zero-Energy Buildings - Paving the way for effective implementation of policy requirements. (Принципи за сгради с
почти нулево потребление на енергия. Проправяне на пътя за ефективно изпълнение на изискванията на политиката). www.bpie.eu
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Таблица 21: Преглед на резултатите за еднофамилна сграда (ЕЖС)

Допълнителни
средногодишни
разходи - общо
[Eврo/m2/год.]

Дял на енергията от
ВЕИ [%]

Емисии на CO2
[kgCO2/m2/год.]

Потребление на
първична енергия
[kWh/m2/год.]

С компенсация на CO2 (допълнителна
фотоелектрическа инсталация)

Допълнителни
средногодишни
разходи - общо
[Eврo/m2/год.]

Дял на енергията от
ВЕИ [%]

Емисии на CO2
[kgCO2/m2/год.]

Потребление на
първична енергия
[kWh/m2/год.]

Крайно специфично
потребление
[kWh/m2/год.]

Без компенсация на CO2

V0- Референтни
стойности

169,9

86,4

45,1

90%

0

n.a

n.a.

n.a.

0

V1- Термопомпа
въздух-вода

25,5

51,1

6,4

35%

-11,23

0

0

135%

-7,73

V1- Термопомпа
солен разтвор-вода

21,2

42,5

5,4

35%

-6,37

0

0

135%

-3,46

V1- Биокотел

91

21,9

0,5

99%

-4,28

11,6

0

104%

-3,57

V1- Газов котел

91

102

18,5

1%

-5,58

36,4

10,2

37%

-1,07

V2- Термопомпа
въздух-вода

19,4

39

4,9

35%

-9,78

0

0

135%

-7,11

V2- Термопомпа
солен разтвор-вода

15

29,9

3,8

35%

-4,95

0

0

135%

-2,9

V2- Биокотел

71

16,6

0,3

99%

-3,93

6,3

0

106%

-3,22

V2- Газов котел

71

79,4

14,4

1%

-5,23

26,1

7,7

38%

-1,57

V3- Термопомпа
въздух-вода

20,8

41,8

5,3

35%

-8,78

0

0

135%

-5,92

V3- Термопомпа
солен разтвор-вода

18,1

36,4

4,6

35%

-5,69

0

0

135%

-3,2

V3- Биокотел

72,1

18,8

0,6

98%

-2,96

8,5

0

105%

-2,26

V3- Газов котел

72,1

81,6

14,7

1%

-4,27

15,9

6,4

47%

0,23

V4- Термопомпа
въздух-вода

15,6

31

3,9

35%

-7,12

0

0

135%

-4,99

V4- Термопомпа
солен разтвор-вода

13,5

27,1

3,4

35%

-4,85

0

0

135%

-2,99

V4-Биокотел

49,4

13,2

0,5

98%

-2,75

2,9

0

108%

-2,04

V4-Газов котел

49,4

55,9

10,1

1%

-3,51

-9,7

1,8

68%

1

<40

<40

<4

>50

<5

<40

<4

>50

<5

30>x<50

10<>5

<30

>10

40<
x<60
>60

40< x<70 4<>7 30>x<50
>70

>7

<30

10<>5
>10

40< x<70 4<>7
>70

>7
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Таблица 22: Преглед на резултатите за многофамилна сграда (МЖС)

0%

n.a

n.a.

n.a.

0

V1-Термопомпа
въздух-вода

22,5

45,1

5,7

35%

-3,45

13

1,6

106%

-2,49

V1-Термопомпа
солен разтвор-вода

19,1

38,4

4,8

35%

0,1

6,3

0,8

119%

1,06

V1-Биокотел

78,5

18,1

0,3

99%

0,48

15,5

0

101%

0,53

V1-Газов котел

80,6

89,9

16,4

1%

-0,16

57,8

12,3

20%

0,8

V1- Централизирано
топлоснабдяване

71,5

45,5

7,8

54%

-0,63

13,4

3,8

76%

0,33

V2- Термопомпа
въздух-вода

21,4

43

5,4

35%

-1,09

10,9

1,4

110%

-0,14

V2-Термопомпа
солен разтвор-вода

18,9

37,8

4,8

35%

1,99

5,8

0,7

120%

2,95

V2-Биокотел

66,6

19,9

0,9

96%

1,9

12,6

0

102%

2,06

V2-Газов котел

60,9

70,3

12,5

2%

0,72

38,3

8,5

28%

1,68

V2- Централизирано
топлоснабдяване

60,9

42,2

7

53%

0,69

10,2

3

79%

1,64

V3- Термопомпа
въздух-вода

18,9

37,9

4,8

35%

-0,72

5,8

0,7

120%

0,24

V3- Термопомпа
солен разтвор-вода

16,8

33,7

4,2

35%

1,25

1,7

0,2

130%

2,21

56

17,4

0,9

96%

1,83

10,5

0

102%

1,98

V3-Газов котел

51,2

59,5

10,5

2%

0,77

27,5

6,5

34%

1,73

V3- Централизирано
топлоснабдяване

51,2

36,1

6

53%

0,96

4

2

84%

1,91

V4- Термопомпа
въздух-вода

16,8

33,5

4,2

35%

-0,07

5,1

0,6

120%

0,78

V4- Термопомпа
солен разтвор-вода

14,1

28,3

3,6

35%

1,83

0

0

135%

2,67

V4-Биокотел

46,3

15,8

0,9

95%

1,86

8,5

0

103%

2,01

V4-Газов котел

42,4

49,9

8,8

3%

0,79

21,5

5,2

36%

1,64

V4- Централизирано
топлоснабдяване

42,4

30,9

5,1

52%

0,93

2,5

1,5

86%

1,78

<40

<40

<40

<4

>50

V3-Биокотел

40< x <60 40< x<70
>60

>70

<4

>50

<5

4<>7

30>x<50

10<>5

>7

<30

>10

40< x<70 4<>7 30>x<50
>70
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>7

<30

Допълнителни
средногодишни
разходи - общо
[Eврo/m2/год.]

0%

Дял на енергията
от ВЕИ [%]

59,5

Емисии на CO2
[kgCO2/m2/год.]

115,9

Потребление на
първична енергия
[kWh/m2/год.]

87,1

Допълнителни
средногодишни
разходи - общо
[Eвро/m2/год.]

Емисии на CO2
[kgCO2/m2/год.]

V0-Референтни
стойности

Дял на енергията
от ВЕИ [%]

Потребление на
първична енергия
[kWh/m2/год.]

С компенсация на CO2 (допълнителна
фотоелектрическа инсталация)

Крайно специфично
потребление
[kWh/m2/год.]

Без компенсация на CO2

<5
10<>5
>10

Таблица 23: Преглед на резултатите за административна сграда (офис)

55,3

13%

0

n.a

n.a.

n.a.

0

V1-Термопомпа
въздух-вода

63,9

127,8

16,1

35%

4,91

70,5

8,9

80%

6,16

V1-Термопомпа
солен разтвор-вода

58,2

116,4

14,7

35%

10,58

59,1

7,4

84%

11,83

V1-Биокотел

88,3

116,5

13,8

60%

9,98

59,2

6,6

92%

11,24

Допълнителни
средногодишни
разходи - общо
[Eврo/m2/год.]

209,2

Емисии на CO2
[kgCO2/m2/год.]

68,7

Потребление на
първична енергия
[kWh/m2/год.]

Емисии на CO2
[kgCO2/m2/год.]

V0-Референтни
стойности

Допълнителни
средногодишни
разходи - общо
[Eврo/m2/год.]

Потребление на
първична енергия
[kWh/m2/год.]

Дял на енергията от
ВЕИ [%]

С компенсация на CO2 (допълнителна
фотоелектрическа инсталация)

Крайно специфично
потребление
[kWh/m2/год.]

Дял на енергията от
ВЕИ [%]

Без компенсация на CO2

V1-Газов котел

88,3

146,6

20,6

22%

7,28

89,3

13,4

54%

8,53

V1- Централизирано
топлоснабдяване

86,6

129,2

17,2

42%

5,98

71,8

10

75%

7,23

V2- Термопомпа
въздух-вода

39,7

79,3

10

35%

2,99

22

2,8

107%

4,24

V2 Термопомпа
солен разтвор-вода

34,9

69,7

8,8

35%

8,8

12,4

1,6

117%

10,05

V2-Биокотел

67,8

68,3

7,7

71%

8,22

11

0,4

113%

9,47

V2-Газов котел

67,8

101,9

15,2

16%

5,51

44,6

8

58%

6,77

V2- Централизирано
топлоснабдяване

65,8

82,5

11,5

45%

4,26

25,1

4,2

89%

5,51

V3- Термопомпа
въздух-вода

38,5

77,1

9,7

35%

4,42

19,7

2,5

109%

5,68

V3- Термопомпа
солен разтвор-вода

32,8

65,6

8,3

35%

7,97

8,3

1

122%

9,22

V3-Биокотел

54,5

69,9

8,2

61%

9,27

12,5

1

114%

10,52

V3-Газов котел

54,5

89,5

12,6

21%

6,78

32,1

5,4

74%

8,04

V3- Централизирано
топлоснабдяване

53,4

78,1

10,5

42%

5,55

20,8

3,2

75%

6,81

<40

<40

<4

>50

<5

<40

<4

>50

<5

40< x <60 40< x<70 4<>7 30>x<50
>60

>70

>7

<30

10<>5
>10

40< x<70 4<>7 30>x<50
>70

>7

<30
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10<>5
>10

*Важна забележка: компенсирането на емисиите на СО2 от сградите чрез изграждане на фотоелектрическа инсталация намалява значително потреблението на първична енергия в сградата. Тази компенсация обаче не осигурява единствено задоволяване на енергийните нужди на
сградата според обхвата на Директивата за енергийните характеристики на сградите (например енергия за отопление, охлаждане, вентилация, БГВ, а при обществените сгради и за осветление), а включва и общото потребление на енергия в сградата (включително електроенергията
за домакинските електроуреди). В този случай фотоелектрическата компенсация спомага за
намаляване на потреблението на първична енергия и свързаните с това емисии на СО2 на нива
около или под нулата в баланса на обмена на енергия с електрическата мрежа. Оттук следва, че
фотоелектрическата компенсация може да допринесе в значителна степен за почти нулевото
потребление на енергия. За опростяване на методиката в това проучване се разглежда само фотоелектрическа компенсация. В практиката фотоелектрическата компенсация може да бъде
заменена с всяка друга система за производство на енергия от ВЕИ. Сумата на компенсацията
може да бъде намалена, например с по-добра изолация на сградата, по-добра геометрия на сградата или по-висока ефективност на системите. Фотоелектрическата компенсация обаче има
значителен пряк ефект при административните сгради, при които потреблението на електроенергия за осветление е в обхвата на Директивата за енергийните характеристики на сградите
и представлява значителен дял от общото потребление на енергия от сградите.
Въз основа на икономическия анализ бяха избрани трите най-подходящи решения за всеки тип сгради,
които изпълняват напълно принципите за сгради с нулево потребление на енергия (обявени в проучването
на BPIE от 2011 г.). Всички решения са с фотоелектрическа компенсация, като са взети под внимание вариантите с най-подходящи технологии и качества на фасадата. Тези предложения са представени в таблица 24.

Тип
сграда

Вариант
V1A

Офис сграда

Многофамилна

Еднофамилна

Таблица 24: Преглед на оптималните варианти от гледна точка на разходите и на допълнителните
разходи
Кратко описание

V3B

Допълнителни сред- Допълнителни средногоОтоплителна ногодишни разходи дишни разходи, сравнени
система
(базисна година 2010) със средната референтна
[€/m²yr]
фактическа цена 41 [%]

Подобрена сградна обвивка

Термопомпа
въздух-вода

-7,73

-14,7%

Подобрена сградна обвивка
+ Механична вентилация с
рекуперация

Термопомпа
солен
разтвор-вода

-3,20

-6,1%

Биопелети

-2,26

-4,4%

V3C
V1C

Подобрена сградна обвивка

Биопелети

0,53

1,15%

V3B

Подобрена сградна обвивка
+ Механична вентилация с
рекуперация

Термопомпа
солен
разтвор-вода

2,21

4,8%

V4C

Подобрена сградна обвивка
+ Механична вентилация с
рекуперация + слънчеви колектори

Биопелети

2,01

4,4%

V2A

Подобрена сградна обвивка
+ външно засенчване
+ подобрено осветление

Термопомпа
въздух-вода

4,24

12,15%

Биопелети

9,47

27%

Подобрена сградна обвивка
+ външно засенчване
+ подобрено осветление
+ подобрени прозорци
+ подобрена рекуперация

Термопомпа
солен
разтвор-вода

9,22

26,3%

V2C
V3B

41

Този процент на допълнителните осреднени годишни разходи се основава на следното предположение: разходи “до ключ” за еднофамилни
сгради - 450 евро/m², за многофамилни сгради - 363 евро/m² и за административни сгради - 275 евро/m² (Андреев, български експерт, 2012).
Приема се, че жизненият цикъл на жилищните сгради е 50 години, на административните – 30 години.
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В жилищния сектор в България избраните най-рентабилни решения на нови сгради с почти нулево
потребление на енергия имат допълнителни средногодишни разходи между -14,7% и 4,8% в сравнение с реалните пазарни цени за нова сграда от тази категория. Най-рентабилните решения са тези за
еднофамилните сгради, при които всички разгледани варианти са много ефективни с допълнителни
средногодишни разходи между -14,7% и -4,4% в сравнение с референтната сграда, построена според
сегашната практика. За многофамилните сгради икономически най-изгодните решения за сгради с
почти нулево потребление на енергия показват допълнителни средногодишни разходи между 1,1%
и 4,8% в сравнение с разходите за референтната сграда.
При административните сгради осреднените допълнителни разходи са с 12,1% и 26,3% по-високи от
реалните пазарни цени за нова сграда от тази категория. Това е така поради приетия в изчисленията
по-кратък жизнен цикъл на административните сгради.
Централизираното топлоснабдяване в България при висок дял на енергия от ВЕИ може да бъде
важна опорна точка за стратегията по отношение на топлоснабдяването и да функционира добре в
контекста на повишените енергийни характеристики на сградите и изпълнението на сгради с нулево потребление на енергия. Централизираното топлоснабдяване може да осигури евтини решения
за сгради с нулево потребление на енергия, особено при многофамилните и административните
сгради.
В България обаче в момента почти всички топлофикационни централи все още работят с природен
газ или въглища. Само една много малка централа в Банско работи с дървени стърготини и има още
един експериментално реконструиран котел в топлоцентралата във Велико Търново. По наша преценка реалният дял на енергията от ВЕИ при централизираното топлоснабдяване е около 1%. Като
цяло, топлофикационните системи, изградени преди 1990 г., са се разраснали неимоверно, обхващат
големи площи в градовете и поради това безконтролно разширяване на обхвата им са неефективни
и не се ползват с добро име в обществото. Следователно, ако намерението е централизираното топлоснабдяване да се превърне в ефективно решение, в бъдеще ще е необходимо радикално преосмисляне на сегашните системи.
В настоящото проучване се оказа, че решенията с използване на централизирано топлоснабдяване
в многофамилните сгради без компенсация на СО2 превишават индикативната цел за емисии на СО2
от 3 kg/m² годишно, въпреки че топлинната енергия от топлофикационните дружества бе изчислена
с отчитането на енергия от ВЕИ от порядъка на около 54%. За разгледаните тук решения този дял на
енергията от ВЕИ все още не е достатъчен за понижаване на емисиите на СО2 до или под предписаните 3 kg/m² годишно.
Както бе предложено в проучването на BPIE за определяне на принципите за сгради с нулево потребление на енергия 42, стратегията за топлофикационните системи трябва да се разработва в тясна
връзка с политиката по отношение на сградите. За да се определят по-добре бъдещите нужди и да
се формират икономическите инструменти за постигане на един като цяло устойчив сграден сектор,
топлофикационните системи могат да предложат по-голяма гъвкавост от другите алтернативи по отношение на промяната на енергоносителите и могат да се превърнат във важно решение за изграждането на сгради с нулево потребление на енергия.
Въз основа на горния анализ на резултатите от симулацията, дадени в таблици 21-23 и като се вземат
под внимание преди всичко допълнителните разходи и резултатите от основните варианти без фотоелектрическа компенсация, се предлагат за обсъждане следните варианти (равнища) на дефиниции
на сгради с почти нулево потребление на енергия в България (таблица 25).

42

BPIE (2011). Principles for nearly Zero-Energy Buildings - Paving the way for effective implementation of policy requirements. (Принципи за сгради с
почти нулево потребление на енергия. Проправяне на пътя за ефективно изпълнение на изискванията на политиката.)
Виж на адрес: www.bpie.eu
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Таблица 25: Предложени определения (дефиниции) за сгради с почти нулево потребление на
енергия за България
Тип сграда

Еднофамилна сграда (ЕЖС)

Многофамаилна сграда (МЖС)

Кратко описание

2019

2020

Първична енергия [kWh/m2/год.]

60-70

30-50

Дял на енергията от ВЕИ [%]

>20

>40

Емисии на CO2 [kgCO2/m2/год.]

<8

<3-5

Първична енергия [kWh/m2/год.]

60-70

30-50

Дял на енергията от ВЕИ [%]

>20

>40

Емисии на CO2 [kgCO2/m2/год.]

<8

<3-5

Първична енергия [kWh/m2/год.]

100

60-80

>20

>40

Емисии на CO2 [kgCO2/m2/год.]

<15

<8-10

Първична енергия [kWh/m2/год.]

100

40-60

Дял на енергията от ВЕИ [%]

>20

>50

Емисии на CO2 [kgCO2/m2/год.]

<12

<5-8

Административна сграда (ОФИС) Дял на енергията от ВЕИ [%]

Обществена административна
сграда (пример)

Година
2015/2016

Праговите стойности на така предложените дефиниции на сгради с почти нулево потребление на
енергия в България са твърде амбициозни, но все пак приемливи, ако се съпоставят със сегашната
практика. Тези прагови стойности обаче са значително по-малко амбициозни от праговете в други
западноевропейски страни, които се стремят до 2020 г. да постигнат сгради ново строителство, които
са неутрални спрямо климата, не използват изкопаеми горива и дори имат положителен енергиен
баланс 43. Като се мисли в перспектива, трябва да се осигурят условия концепцията за сградите да се
усъвършенства за постигане на равнища на годишни емисии на СО2 под 3 kgCO2/m² (със следваща
цел 0 kg/m²), което представлява определеното от ЕС средно минимално изискване за постигане на
целите на ЕС за декарбонизация до 2050 г.
Следователно дефиницията на сгради с почти нулево потребление на енергия все пак трябва да бъде
постепенно подобрявана след 2020 г., за да има вероятност към 2030 г. да доведе до неутрални
равнища от гледна точка на енергията и климата. Освен за изпълнение на едно от основните изисквания на Директивата за енергийните характеристики на сградите, значителното намаляване на
потреблението на енергия и на свързаните с това емисии на СО2 ще има огромно въздействие върху
сигурността на енергоснабдяването в страната чрез създаване на нови дейности и работни места и
чрез приноса за подобряване на качеството на живота за българските граждани.
Важно е да се подчертае фактът, че финансовият и енергийният анализ се основават на много конвенционални предположения, като използват реални лихвени проценти и цени на технологичните
разходи според сега съществуващата практика в строителството. Така например, съществува значителен потенциал за оптимизация на геометрията на сградите чрез проектиране, съобразено с изискванията на пасивните сгради, което ще доведе до намаляване на разходите. Освен това, въвеждането
на амбициозни изисквания за сгради с почти нулево потребление на енергия в строителните норми
в България ще създаде по-широк пазар и разпространение на технологиите за повишаване на енергийната ефективност и използването на ВЕИ, което съответно ще намали техните цени и ще генерира
по-ниски разходи за сгради с почти нулево потребление на енергия.
43

За повече подробности по стратегиите на други страни членки на ЕС за въвеждане на сгради с почти нулево потребление на енергия до 2020 г.
моля, вижте таблица 3 от проучването на BPIE (2011). Principles for nearly Zero-Energy Buildings - Paving the way for effective implementation of policy
requirements. (Принципи за сгради с почти нулево потребление на енергия. Проправяне на пътя за ефективно изпълнение на изискванията на
политиката.) www.bpie.eu
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Финансовата оценка на разгледаните решения за сгради с почти нулево потребление на енергия отчете и реалния лихвен процент на българския пазар, т.е. 7,5%/год. Според очакваното икономическо
развитие обаче има голяма вероятност лихвените проценти се понижават последователно до 2020 г.,
когато се очаква изискването за сгради с почти нулево потребление на енергия да стане задължително по закон. В рамките на допълнително приети насърчителни политики може да се обмисли и въвеждането на евентуално субсидиране на лихвения процент с цел да се улесни преходът към сгради
с почти нулево потребление на енергия и да се повиши конкурентоспособността им спрямо сградите,
построени по сега действащите стандарти. Като цяло, едно намаление на лихвения процент може да
има положително въздействие върху финансовия анализ и дори да направи инвестициите в сгради с
почти нулево потребление на енергия рентабилни след определен период от време, какъвто е случаят в други страни – членки на ЕС, които вече се радват на по-добри условия.

7.1. Изпълними ли са по цена предложените варианти?
При еднофамилната къща почти всички симулирани решения за сграда с почти нулево потребление
на енергия водеха до средногодишни икономии на разходите между 2 и 7 €/m²год. Това означава, че
за еднофамилните къщи анализираните решения за сграда с почти нулево потребление на енергия
са вече изпълними по цена. При многофамилната сграда изпълнението на оптималните от гледна
точка на разходите варианти за сграда с почти нулево потребление на енергия ще доведат до допълнителни разходи между 0,5 и 2,2 €/m²год.
Анализът на разходите обаче прие като презумпция доста консервативно развитие на цените с времето, но е възможно да бъдат постигнати дори по-атрактивни разходи за симулираните решения
за сгради с почти нулево потребление на енергия. Нещо повече, ако в бъдеще цените за енергийно
ефективните технологии спаднат, резултатите ще станат по-привлекателни и икономически целесъобразни. Не е сигурно обаче как ще се развие положението в България. Възможно е също така в България да настъпи адаптиране към равнището на ЕС и поради по-високо търсене цените в страната биха
могли да нараснат вместо да спаднат. Върху цените могат да повлияят и специфични национални
обстоятелства по отношение на свързаните с енергийната ефективност технологии.
Като цяло, все още съществува проблем с по-високите инвестиционни разходи за решенията за сгради с почти нулево потребление на енергия в сравнение с текущата строителна практика. За решаване
на този проблем би било важно да се създадат схеми за финансова помощ за компенсиране на допълнителния авансов капитал, необходим за въвеждане на сградите с почти нулево потребление на
енергия в България.
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8.	Преки и непреки ползи
от определените решения
за сгради с почти нулево
потребление на енергия
В тази глава са представени преките и непреките ползи от внедряването на сгради с почти
нулево потребление на енергия.
Като цяло, възвръщаемостта на инвестициите в по-добри сгради настъпва след известен
период от време. Те допринасят значително за енергийната сигурност и за опазването на
околната среда, за социалната интеграция на хората чрез създаване на нови работни места
или запазване на съществуващите и чрез предлагане на по-добро качество на живота. Те
подпомагат устойчивото развитие на строителния сектор и на индустрията по снабдителната верига.
Въпреки че първоначалните инвестиции може да са по-високи, а възвръщаемостта на инвестициите обикновено да отнема повече време, отколкото при другите икономически
дейности, съществуват множество ползи за ползвателите и собствениците на сградите, за
строителната индустрия, за публичния бюджет и за обществото като цяло.
Ползите от внедряването на сгради с почти нулево потребление на енергия са много по-широки по
обхват и не се изчерпват с икономиите на енергия и СО2. Те могат да се обобщят както следва:
• Качеството на обитаване на една сграда с почти нулево потребление на енергия е по-добро от
това на сграда, построена според сегашната практика. Възможностите за икономия на разходи са
свързани с подходящата конструкция на сградата по проект и високото качество на строителните
работи, което почти напълно покрива допълнителните разходи, свързани с енергийноефективната сградна обвивка. Качеството на живот е дори още по-добро в резултат на по-добрия (топлинен)
комфорт. Сградата с почти нулево потребление на енергия осигурява добро качество на въздуха
в помещенията. Свеж, филтриран въздух се подава непрекъснато чрез вентилационната система.
Тя е много по-малко зависима от външните условия (метеорологични условия, замърсяване на
въздуха и т.н.). Дебелите и добре изолирани конструкции осигуряват ефективна звукоизолация и
предпазване от шум.
• Значителни ползи възникват и в резултат на по-ниското потребление на енергия, което намалява
въздействията върху околната среда в по-широк план, свързано с добива, производството и доставката на енергия.
• Съществуват екологични ползи и в резултат на подобреното качество на местния въздух.
• Социални ползи възникват в резултат на облекчаването на проблема с недостига на горива.
• Възможни са ползи за здравето поради по-доброто качество на въздуха в помещенията и намалените рискове от студени домове, особено за тези на социално слаби домакинства или в които
живеят възрастни хора.
• Макроикономически ползи възникват в резултат на насърчаването на нови технологии и създаването на пазарни възможности за нови и по-ефективни технологии и чрез осигуряването на някои
стимули за пилотни проекти и за трансформации на пазара.
• От гледна точка на частните икономически интереси, по-високите начални инвестиционни разходи може да се компенсират от икономиите на енергия за пълния жизнен цикъл на сградата
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(сградата предлага по-ниска чувствителност към цените на енергията и политическите промени).
При продажба на една такава сграда високият стандарт може да бъде възнаграден чрез продажна
цена с до 30% по-висока от тази за стандартни сгради.
• Нарасналото производството и прилагането на мерки за повишаване на енергийната ефективност
и технологии за производство на енергия от ВЕИ могат да доведат до създаване на нови работни
места.
• Ще се понижи енергийната зависимост от изкопаеми горива и следователно от бъдещите цени на
енергията 44.
Използваният в това проучване подход за количествено изразяване на някои от ползите се основава
на метода на приближението чрез екстраполиране на резултатите от референтните сгради върху националното равнище, т.е. (икономии на енергия и СО2 средно на m2) х (m2 новопостроена площ/год.)
х 30 години. И така, в таблица 10 представяме макроикономическото въздействие до 2050 г., в т.ч.
допълнителните инвестиции, допълнително създадените нови работни места, икономиите на СО2 и
икономиите на енергия (2020-2050).
Избраният подход е консервативен и не отчита важни допълнителни фактори, които биха могли да
имат положително влияние върху макроикономическите ползи. Така например, въздействието върху
пазара на труда (в смисъл на създаване на работни места) се основава на интензивността на тяхното
възникване в строителната индустрия и отразява само допълнителните работни места, които биха
могли да бъдат създадени на изпълнителско ниво, без да включва работните места в индустрията по
снабдителната верига, породени от разширяването на мащабите на пазара и косвените работни места в администрацията, свързана с процесите (например допълнителни одиторски и надзорни органи
за новите технологии). Нещо повече, с придвижването към много ефективни сгради повишаването
на нуждата от нови технологии ще се отрази главно върху профилите на търсената работна ръка с
нови специалности, например системи за производство на енергия от ВЕИ и инсталатори на термопомпи. Следователно ще има по-голямо търсене на тези нови дейности в цялата страна и то водено
не само от допълнително инвестираните обеми, което сме разгледали в това проучване, но и в резултат на местните нужди от работна ръка с такава специализация45. Оттук следва, че е много вероятно
да съществува много по-голям потенциал за създаване на работни места, отколкото е предвиден в
настоящото изследване.
Таблица 26: Прогнозен ефект към 2050 г. от въвеждането на сградите с почти нулево потребление
на енергия след 2020 г.
Показател

Ефект

Икономии на емисии на CO2 през 2050 г.

4,7-5,3 млн. t CO2

Икономии на енергия с натрупване през 2050 г. 15,3 -17 TWh
Допълнителни инвестиции - годишно

38 - 69 млн. евро

Допълнителни нови работни места 46

649 - 1180 заети на пълен работен ден

44

Paroc (2012). Web page: Benefits of passive house. (Уебстраница: Ползите от пасивната къща.)
Виж на адрес: http://www.energiaviisastalo.fi/energywise/en/index.php?cat=Benefits+of+Passive+House

45

Например, ако се разглеждат допълнителни инвестиции в един утвърден строителен сектор, който вече разполага с всички необходими
длъжностни профили и се простира върху цялата територия на разглежданата страна или регион, въздействието върху създаването на работни
места се определя със значително приближение с използване на плътността на работните места в сектора. Ако обаче допълнително се очаква
инвестираният капитал да доведе до разширяване на списъка от специалности, както е при сградите с почти нулево потребление на енергия,
ще бъде необходимо да се създаде в страната или региона като цяло значителен брой специалисти с тази нова квалификация, способни да
предоставят необходимите услуги. В този случай потенциалът за създаване на работни места е много по-висок, отколкото в първия случай (дори
няколко пъти по-висок).

46

Това е очакваният ефект върху заетостта само в строителния бранш, без да се отчита допълнителният ефект върху индустрията в
производствената верига и други свързани сектори. Бе пресметнато, че всеки инвестиран милион евро ще създаде около 17 нови работни
места, както бе установено в няколко предишни проучвания, като например това на BPIE (2011) “Европейските сгради под микроскоп”.
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Таблица 27 представя подробен обзор на евентуалния принос на всеки вариант в жилищния и нежилищния сектор.
Таблица 27: Прогнозиран ефект през 2050 г. от въвеждането на сгради с почти нулево потребление
на енергия след 2020 г. според изискванията на Директивата за енергийните характеристики на
сградите.
Нежилищен
сектор

Жилищен сектор
Показател

ЕЖС

МЖС

V1a

V2a

V3a

V1a

V2a

V3a

V2a

V3a

V3b

15

15

15

58

43

56

52

54

53

0,65

0,65

0,65

1,95

1,46

1,88

2,57

2,68

2,65

Годишни икономии на енергия
[kWh/m² год.y

86

86

78

98

82

100

184

195

198

Икономии на енергия с
натрупване през 2050 г. [TWh]

3,80

3,80

3,43

3,29

2,76

3,36

9,15

9,69

9,82

10,4

14,4

7,6

2,4

12,5

7,2

14,7

15,5

20,8

15

21

11

3

14

8

24

26

34

260

358

190

45

237

137

415

436

584

Годишни икономии на емисии на
CO2 [kgCO2/m²год.]
Спестяване на емисии на CO2 през
2050 г. [млн. t CO2]

Допълнителни осреднени
годишни инвестиционни разходи
на m²
[€/m²год.]
Допълнителни инвестиции
годишно
[млн.евро]
Въздействие върху заетостта
(брой на новите работни места)
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9.	Пътна карта 2020 за въвеждане 			
на сгради с почти нулево потребление на енергия в България и
препоръки относно политиката
Въз основа на анализа на ситуацията в страната, както и на предишното проучване за формулиране
на принципите на сградите с почти нулево потребление на енергия и на свързани с това проучвания,
възникват някои ключови препоръки, които трябва да бъдат взети предвид при проектирането на
пътната карта за въвеждане на сгради с почти нулево потребление на енергия:
1. Различните инструменти трябва да са част от един по-широк цялостен пакет от политики, който
трябва да включва нормативно-правни, насърчителни и свързани с комуникацията елементи. Германската инвестиционна банка “KfW” представлява добър пример за силна политика в областта
на комуникацията, която успява да повиши информираността на собствениците на сгради до такава степен, че схемите и механизмите за финансиране на сградите са добре познати и се използват
от търговските банки и строителните фирми при рекламирането на техните оферти. Ето защо се
препоръчва да се осъществяват целеви комуникационни кампании, които се разглеждат като ключов фактор за успеха на схемата.
2. Ясната комуникация е изключително важна, тъй като тя предоставя информация на потребителите
и участниците на пазара за стимулите и мерките за енергийна ефективност, които са на тяхно разположение при нужда. Освен това е необходима широка публична консултация със съответните
заинтересувани страни на всички етапи на прилагане на политиката в сградния сектор.
3. Оценката на въздействието (преди/след, междинна и окончателна) на планираните политики, заедно с прост, но ефективен механизъм за мониторинг и контрол, са важни за получаване на ясна
картина за мерките, които трябва да се осъществят, за рисковете, проблемите и ползите.
4. По-високите енергийни характеристики на сградите трябва да се възнаграждават чрез по-добра
финансова подкрепа, т.е. по-високи безвъзмездни помощи или по-ниски лихви за целевите заеми
в тази сфера. Това отново е добра практика от други страни, включително споменатия по-горе
пример с банката “KfW”.
5. Политиците трябва да фокусират дългосрочните програми така, че да могат да осигуряват стабилни рамки и да улесняват дългосрочното планиране от всички заинтересувани страни.
6. Стратегиите за сградния сектор трябва да съответстват на допълващите ги стратегии по въпросите
на енергията и климата на национално и европейско (ЕС) равнище, за да се гарантира, че няма да
бъдат застрашени целите на други важни политики.
7. За да се постигне успех, различните инструменти в отделните страни членки трябва да се координират помежду си. Един пример в това отношение е “Индикативната цел за намаляване на
въглеродните емисии” (Carbon Emissions Reduction Target – CERT) във Великобритания, която се
изпълнява в тясна координация с други инструменти 47. Трябва да се избягва дублирането на инструментите за финансова помощ, за да се предлагат ясни, прости и последователни пазарни инструменти.

47

EuroACE (2010). Making money work for buildings: Financial and fiscal instruments for energy efficiency in buildings. (Да накараме парите за
работят в полза на сградите: Финансови и фискални инструменти за енергийна ефективност в сградите.)
http://www.euroace.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&EntryId=133&PortalId=0&TabId=84
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9.1.	Строителни норми
Първото условие за изпълнение на сграда с почти нулево потребление на енергия е постепенното
повишаване на изискванията за енергийни характеристики на сградите, както и системното им привеждане в действие и надзор за гарантиране стриктното им изпълнение.
Понастоящем в българските строителни норми съществуват изисквания относно U-стойностите на
определени сградни компоненти. Енергийните характеристики на всяка нова сграда се изчисляват с
предписаната по закон референтна U-стойност. Техническата документация за проекта на нова сграда включва задължително предварителна оценка на енергийните характеристики на сградите в етапа “Проектиране”, а независим експерт трябва да представи доклад за проверката за съответствие
на проекта с действителните енергийни характеристики и изискванията по предписание. В случай на
несъответствие не се издава разрешително за изграждането на сградата. Нещо повече, необходимо
е да бъде изготвен технически паспорт на сградата, издаден след изграждането й, но преди предаването в експлоатация. Ако енергийните характеристики на сградата са по-лоши от изчислените на
основата на U-стойностите за компонентите на сградата (посочени в действащото законодателство),
сградата няма да бъде предадена в експлоатация.
Предстоящото транспониране на Директивата на ЕС за енергийните характеристики на сградите в
националното законодателство ще въведе изискванията относно енергийните характеристики като
част от строителните норми и правила. Необходимо е също така, Директивата на ЕС за енергийни
характеристики на сградите да свърже изискванията за енергийни характеристики на сградите с потреблението на първична енергия, за да се постигне по-точна картина за качеството на енергията и
свързаните с това емисии на СО2. Това означава, че първата мярка, която трябва да бъде изпълнена,
ще намали колкото е възможно повече потребната енергия на сградите.
Освен това, Директивата на ЕС за енергийните характеристики на сградите изисква задоволяване на
останалия полезен енергиен товар/нужди на сградата от енергия от ВЕИ, произведена на обекта или
в близост до него. Това е в унисон с актуалните практики за строителство на ниско енергийни сгради,
като например сградите по стандарта за “Пасивна къща”, който налага лимит от 15 kWh/m²/год. за
потреблението на енергия за отопление, преди всичко защото това е максималният енергиен товар,
който може да бъде осигурен от термопомпа.
Сградите с почти нулево потребление на енергия не могат да бъдат оценени и изпълнени като сума
от техните сградни компоненти и оборудване. Най-ниско енергийните сгради трябва да бъдат проектирани на основата на цялостен подход, за да бъде сведена до минимум разликата между енергийните резултати по преценка и реалните и общите инвестиции и оперативни разходи на сградата.
Препоръчва се въвеждането в строителните норми на изискване за дял на енергията от ВЕИ. Това е в
съответствие с чл. 13 на Директивата относно ВЕИ. Изпълнението на сгради с почти нулево потребление на енергия ще допринесе положително за изпълнението на политиките както за сградите, така и
за енергията от ВЕИ, и по този начин ще спомогне за постигане на индикативните цели на ЕС относно
климата и енергията.
Поради голямото им потребление на енергия на сградите се дължи голям дял от емисиите на СО2.
В своите политики за намаляване на въглеродните емисии ЕС въведе задължителната индикативна
цел 20% до 2020 г. и амбициозната цел за намаляване на тези емисии с 80-90% до 2050 г. Тъй като
въглеродните емисии от сградите и съответното потребление на енергия от тях ще подлежат на намаление, а делът на енергията от ВЕИ ще се увеличава, се препоръчва въвеждането в строителните
норми на допълнително изискване (дори и да е индикативно в самото начало) относно емисиите на
СО2. Така например, в Ирландия бяха въведени минимални изисквания както за потреблението на
енергия, така и за емисиите на СО2. Във Великобритания изискванията относно характеристиките на
сградите се отнасят само до емисиите на СО2. Според Директивата на ЕС за енергийните характеристики на сградите сертификатите за енергийни характеристики трябва да посочват както потреблението на енергия, така и емисиите на СО2 от сградите. Следователно въвеждането на пределна стойност
за емисиите на СО2 от сградите ще осигури не само съответствие и интегриране на изискванията относно климата, енергията и сградите, но освен това ще гарантира и устойчиво развитие на сградния
сектор.
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В таблицата по-долу е показано състоянието на нормативната уредба за нови сгради в България и
предвидените адаптации към нормите за сгради с почти нулево потребление на енергия.
Таблица 28: По-нататъшни стъпки за подобряване на строителните норми в България
• Изисквания за U-стойностите за отделни сградни компоненти.
Енергийните характеристики за всяка нова сграда се
изчисляват с предписаната по закон референтна U-стойност.

Текущо състояние

• Предписаните изисквания и изчислените енергийни
характеристики са задължителни за издаване на
сертификатите за строителство и предаване в експлоатация
на една сграда.
• Няма изисквания за задължително използване на енергия от
ВЕИ в новите сгради. В Закона за енергийната ефективност
обаче се споменава, че използването на енергия от ВЕИ
трябва да се разглежда като възможен вариант по време на
етап “Проектиране”.

Пропуски, имащи
известно отношение
към изпълнението на
сграда с почти нулево
потребление на енергия

• Строителните норми не предвиждат минимални изисквания
за енергийните характеристики по отношение на
потреблението на първична енергия и по типове сгради.
Енергийните характеристики трябва да бъдат изчислявани
поотделно за всеки отделен случай и да се основават на
предписаната по закон U-стойност за компонентите.
• Няма задължително изискване относно някакъв размер на
емисиите на СО2.
• Няма конкретни изисквания относно използването на енергия
от ВЕИ в сградите.

Какво може да се
направи, за да се
постигне изпълнение
на сгради с почти
нулево потребление на
енергия?

• За да се осигури преход към изграждането на сгради с почти
нулево потребление на енергия в бъдеще, е необходимо
усъвършенстване на нормативната основа. Промените
трябва да засягат структурата и равнището на амбициозност.
• Структурата трябва да бъде адаптирана в смисъл на
ясно формулирани задължения по типове сгради относно
потреблението на първична енергия /емисиите на СО2 и
използването на енергия от ВЕИ.
• Свързаното с амбициозността равнище трябва да се
повишава с времето.

Междинни стъпки

• Пристъпване към постепенно повишаване на свързаните с
енергията изисквания към сградите:
▫▫ повишаване на изискванията към сградната обвивка
(например енергиен клас А да стане задължителен за нови
сгради);
▫▫ намаляване на максималното потребление на първична
енергия;
• Промяна на структурата на нормативната уредба:
▫▫ определяне на лимит за потреблението на първична енергия
и емисиите на СО2;
▫▫ въвеждане на задължителен дял за енергията от ВЕИ.
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9.2.	Финансова подкрепа и взаимодействие на политическите
		 инструменти
За успешното изпълнение на сгради с почти нулево потребление на енергия до 2020 г. трябва да
се помисли за взаимодействие между различните инструменти в сферата на политиката. Главният
въпрос е осигуряването на достатъчно стимули и повишаване на информираността с оглед спазване
на нормите. Определена финансова схема трябва да бъде успешно втъкана в успешно работеща
нормативна уредба (като например наредбата за енергоспестяване в Германия) и да бъде придружена от широки по обхват информационни кампании за повишаване на информираността сред собствениците на сгради. В този смисъл тези инструменти трябва да представляват част от по-широк по
обхват цялостен пакет от политики, който да включва регулаторни, облекчителни и комуникационни
елементи.
За максимално увеличение на ползите и принос към постигането на промяна в поведението политиците трябва да избягват краткосрочни решения и да се концентрират върху прогнозируеми дългосрочни програми.
Трябва да бъдат установени и премахнати съществуващите пазарни бариери пред подобряването на
енергийните характеристики на сградите, за да се постигне плавно преминаване към изграждането
на ниско енергийни сгради.
Първата стъпка, която трябва да бъде направена в процеса на разработване на нови политики, е анализ на пропуските в търсене на решения на:
•
мерките за енергийна ефективност и енергия от ВЕИ и технологиите в подкрепа на приетите
политики;
•

съществуващите бариери, които трябва да бъдат преодолени;

•

ефективните типове икономически инструменти;

•

необходимото равнище на икономическа подкрепа;

•
финансови и други икономически насърчителни инструменти, които биха улеснили приемането на новите технологии.
Финансовите схеми имат за цел да насърчават развитието на пазара и да оказват дългосрочно въздействие отвъд жизнения цикъл на конкретните насърчителни мерки. За осигуряване ефективността
на различните въведени на пазара инструменти (фиг. 11) е необходим внимателен анализ за по-добро разбиране на взаимодействието между тях.
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Фиг. 11: Взаимодействие между различните политически инструменти
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На основата на съществуващите най-добри практики има няколко препоръки, свързани с въвеждането или разширяването на съществуващите финансови схеми:
1.
Трябва да бъде извършен задълбочен анализ на финансовите пропуски за определяне на
оптималните от гледна точка на разходите мерки за повишаване на енергийната ефективност и подпомагане въвеждането на технологии за производство на енергия от ВЕИ.
2.
Финансовите схеми са ключът към изграждането на сгради с почти нулево потребление на
енергия. Преобладаващите форми на насърчителни инструменти, а според наличните данни и найуспешните и рентабилни, са безвъзмездната помощ и заеми при преференциални условия. Финансовата подкрепа трябва да бъде внимателно преценена, за да се избегнат прекалено високите или
прекалено ниски равнища на стимулите. Това може или да забави проникването на пазара (като го
прави силно зависим от стимулите) или да не стимулира правилно изграждане на собствена пазарна
ниша, като не осигурява коректна компенсация за допълнителните разходи. За заемите като че ли
съществува определена зависимост между равнищата на заетата сума и лихвения процент, т.е. когато лихвените проценти падат, обемът на сумите се увеличава. Ниският лихвен процент действа като
стимул, тъй като се разглежда като най-важният фактор. “Фондът за модернизация на топлинните
характеристики” в Полша 48 представлява добра практика, която може да се използва като модел за
разработване на финансова схема за нови сгради с почти нулево потребление на енергия.
48

EuroACE (2010). Making money work for buildings: Financial and fiscal instruments for energy efficiency in buildings. (Да накараме парите за
работят в полза на сградите: Финансови и фискални инструменти за енергийна ефективност в сградите.)
http://www.euroace.org/PublicDocumentDownload.aspx?Command=Core_Download&EntryId=133
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3.
За намаляване на пропуските във финансирането трябва да бъдат разгледани всички съществуващи варианти, като например “Зелените инвестиционни схеми”, изградени чрез продажба
на допустимите СО2 лимити посредством схемите за търговия с емисии, съществуващите финансови
схеми от международните финансови институции, целевите линии от Европейската инвестиционна
банка, но преди всичко Структурните фондове на ЕС.
4.
Резултатите от едно проучване, проведено но Балтийската мрежа за енергийна ефективност,
в което участват 26 различни партньори от Естония, Латвия, Литва, Полша, Германия, Русия и Беларус, разкри, че решаващият фактор за успеха на една програма за отпускане на заеми, е дали хората
могат да си позволят заема; това зависи в голяма степен от срока на заема. За изпълнение на успешна кредитна програма е важно да се предлагат заеми за по-дълъг срок, за да може (месечните)
капитални разходи да пасват на нетния разполагаем доход на инвеститорите/обитателите. Въпреки
че икономическата целесъобразност зависи от лихвените проценти, тя има по-малко влияние за достъпността от срока на заема 49.
5.
Комплексното приложение и процедурите по сделките могат да се отразят отрицателно на
ефикасността на един инструмент. Необходимо е да бъдат създадени достъпни и ефективни финансови инструменти, като се избягват ненужните междинни институции във финансовата верига и неоправданите допълнителни разходи.
За максимално увеличение на ползите от енергийно ефективните и използващи енергия от ВЕИ сгради е необходимо да се подпомогне развитието на индустрии и услуги, формиращи местна верига за
снабдяване. Затварянето на икономическия цикъл в самата страна може да повиши икономическите
ползи. Целта трябва да бъде да се постигне най-голям дял на инвестициите на местно равнище. Това
би довело до създаването на устойчиви работни места и допълнителни данъчни приходи за публичните бюджети.
Едно предложение за подобряване на съществуващите финансови схеми за сградите е представено
в таблица 29.
Таблица 29: По-нататъшни стъпки за подобряване на финансовите насърчителни схеми в България

Текущо положение

• Всички насърчителни схеми за изпълнение на мерки за
енергийна ефективност и енергия от ВЕИ в сградите са
насочени изключително към съществуващите сгради

• Не съществува цялостен пакет от политики в момента
Пропуски във връзка
с изграждането на
сгради с почти нулево
потребление на енергия

• Не съществува насърчителна схема за прилагане на
енергийна ефективност и енергия от ВЕИ в нови сгради,
например стимулиране на изграждането на сгради само от
енергиен клас А или само с някакви конкретни енергийни
характеристики (например по-добър лихвен процент или
премия за сгради с потребление на първична енергия под
50kWh/ m²/год.).

49
Boermans, T.,Grözinger, J. (2011). Economic effects of investing in energy efficiency in buildings - the BEAM² Model. Cohesion policy investing in
energy efficiency in buildings. Ecofys. (Икономически резултати от инвестирането в енергийна ефективност в сградите – моделът BEAM². Политиката за сближаване и инвестиране в енергийната ефективност в сградите.).
На адрес: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/energy2011nov/index_en.cfm
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• Създаване на финансови/фискални инструменти за
енергийна ефективност и енергия от ВЕИ в сградите ново
строителство, които са вградени в цялостен пакет от политики
и които трябва да включват регулаторни и комуникационни
елементи.
Какво може да
се подобри за
изграждането на
сгради с почти нулево
потребление на
енергия?

• Където е възможно, разширяване и приспособяване на
насърчителните схеми и за сградите ново строителство.
• Осигуряване възможност за достъпност на мерките за
енергийна ефективност (премахване на бариерите) чрез
въвеждане на насърчителни механизми, като например меки
заеми и безвъзмездни помощи.
• Улесняване използването на технологии за производство на
енергия от ВЕИ (премахване на бариерите).
• Подпомагане на местните технологии (финансова помощ,
трансфер на знания) и/или, където е необходимо, улесняване
на вноса само на много ефективни материали и технологии за
производство на енергия от ВЕИ от други страни (членки на ЕС).

Разработване на задълбочен анализ за установяване:

Междинни стъпки

• Кои мерки за енергийна ефективност и технологии за
производство на енергия от ВЕИ да бъдат подкрепени?
• Какви пазарни бариери съществуват?
• Кой тип инструменти помагат ефективно за преодоляване на
установените бариери?
• Какво равнище на подкрепа е нужно?
• Какви спомагателни инструменти са необходими, за да
проработи финансирането?
• Как да бъдат преодолени бюджетните ограничения за
насърчителните програми?
• На какво мнение са инвеститорите (как хората разбират
енергийната ефективност и ВЕИ)?

9.3.	Разширяване на пазара
Важно условие за постигането на либерализиран енергиен пазар и утвърждаване на пазара на енергийната ефективност и енергията от ВЕИ е постепенното намаляване на вредното субсидиране на
цените на енергията. В същото време е важно да бъдат разработени насърчителни политики за облекчаване на социалната тежест, евентуално чрез използване на пари от бюджета, спестени от средствата за субсидиране на цените на енергията.
Друго важно условие за успешния преход към сгради с почти нулево потребление на енергия е подкрепата за внедряването на нови технологии, за да се отговори на очакваното повишение на търсенето. Един недостатъчно разработен пазар, който не е в състояние да върви в крак с търсенето на
нови технологии за енергийна ефективност и енергия от ВЕИ, представлява наистина една от найголемите пазарни бариери.
Най-широко използваните възобновяеми енергийни източници в еднофамилните къщи в България
са слънчевите панели и малките работещи с биомаса котли. Според EurObserv’ER общата инсталирана мощност за производство на топлинна енергия от слънчева енергия (всички технологии) през
2010 г. е била 62 MWth и 88 100 m² 50 (10% увеличение на площта на инсталациите от 2009 г. до 2010
г.). Термопомпите въздух-въздух също стават все по-популярни на българския пазар.
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Въз основа на анализа, направен в рамките на това проучване, изграждането на сгради с почти нулево
потребление на енергия ще изисква използването на изолационни материали с по-голяма дебелина
и по-добро качество, прозорци с тройни стъклопакети във всяка сграда, инсталиране на механична
вентилация с рекуперация в около 90% от сградите, термопомпи в около 50% от сградите, работещи
с пелети котли в около 50% от сградите, слънчеви инсталации за производство на топлинна енергия
в около 15% от сградите и фотоелектрически системи в повече от 75% от всички нови сгради (вж.
таблица 30). Точните дялове зависят в голяма степен от разпределението на изгражданите варианти.
Таблица 30: Сравнение между съществуващия пазар и търсенето на нови технологии

Изолационен
материал

Вентилация
с оползотворяване на
топлинната
енергия

Прозорци
с троен
стъклопакет

Термопомпи

Котли
работещи с
пелети

Слънчеви
инсталации за
топлинна
енергия

Фотоелектрически
системи

Реален пазар 51

Съществуващ

Много
малък

Малък

Малък

Малък

Съществуващ

Много
малък

Търсене на
нови сгради с
почти нулево
потребление на
енергия

100%

90%

100%

~50%

~50%

~15%

>75 %

Желан ръст на
пазара

Висок

Много
висок

Много
висок

Висок

Висок

Нормален

Много
висок

Анализът на пазара показва, че е необходимо увеличение на инвестициите за задоволяване на допълнителното търсене, породено от новите сгради с почти нулево потребление на енергия. Съществуват
обаче големи предизвикателства. За постигането на зрял пазар за сгради с почти нулево потребление
на енергия ще бъде необходимо значително повишаване на темповете на растеж за вентилационните системи с рекуперация на топлината, прозорците с тройни стъклопакети и термопомпите.

9.4.	Повишаване на осведомеността и информация
В България все още съществува голяма нужда от повишаване на информираността. Ние препоръчваме всички нови разпоредби и бъдещи пазарни инструменти да бъдат придружавани от кампании
за запознаване на обществеността 52, 53 . Кампаниите за повишаване на информираността са много
важен и ефективен инструмент за преодоляване на много пазарни бариери, причинени от липсата на
достатъчна информация както за широката общественост, така и за предприемачите. Без адекватна
подкрепа за осъзнаване на проблема и информация общественото мнение може да бъде доведено до изкривена картина и бъдещото въвеждане на сгради с почти нулево потребление на енергия
може погрешно да бъде възприето като заплаха за домакинствата, водещо до по-големи разходи.
Макар че националните стратегии и законодателството предвиждат повишаване на информираността за сградите с добри енергийни характеристики като необходима стъпка напред, често пъти не се
предвижда финансова помощ, а информационните дейности не се осъществяват както трябва. Досе50
EurObserv’ER (2011): The state of renewable energy in Europe (Положението с енергията от ВЕИ в Европа”). 11th EurObserv’ER Report (11-ти
доклад) http://www.energies-renouvelables.org/observ-er/stat_baro/barobilan/barobilan11.pdf
51

Собствена преценка

52

TrainRebuild (2012b). Training for Public Authority Civil Servants (Обучение за служители в публичните органи на управление).
http://trainrebuild.eu/wp-content/uploads/2011/07/Draft-Toolkit-for-Local-Authorities.pdf

53

TrainRebuild (2012a). Guidance Document for Trainers (Документ с ръководни насоки за обучаващите).
http://trainrebuild.eu/wp-content/uploads/2011/07/Guidance-Document-for-Trainers.pdf
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га, поради финансови ограничения, местните власти в България не бяха много активни в дейностите
по разпространение на информация и повишаване на осведомеността.
Повечето от публичните кампании се организират на местно равнище и съпътстват проекти, финансирани от ЕС или международни фондове. В този процес обикновено участват и местни неправителствени организации.
Към днешна дата няма стратегически подход към дейностите по комуникация и разпространение на
информация относно енергийната ефективност и използването на енергия от ВЕИ в сградите. Основният източник на информация относно енергийната ефективност и енергията от ВЕИ са професионалните камари и сдружения и специализирани неправителствени организации 54.

9.5.	Образование и обучение на работната ръка
Преходът към сгради с много ниско потребление на енергия ще бъде по-труден и скъп без мерки за
повишаване на квалификацията на работната ръка в строителния сектор. Очаква се с повишаването
на изискванията относно енергийното обследване и сертифицирането на сгради и квалификацията
на специалистите проблемите да се увеличат. Следователно учебните програми за основното образование трябва да бъдат адаптирани както за “обикновените изпълнители (сините якички)”, така и
за “специалистите (белите якички)”, ангажирани в различните етапи на планиране, проектиране и
изграждане на сградите. Освен това, трябва да бъдат въведени схеми за обучение през целия живот,
за да могат заетите да бъдат в крак с новите дейности, процеси и технологии.
Днес в България има петима акредитирани проектанти на “пасивни къщи” според изискванията на
Института “Пасивна къща”, Дармщат.
България участва в проекта Build UP Skills на Интелигентна енергия за Европа 55, посветен на интегрирането на технологията за енергийна ефективност и енергия от ВЕИ в сградите. Целите на проекта са:
•

анализ на търсенето на квалифицирани работници в строителния сектор;

•
оценка на капацитета на съществуващото в момента образование и обучение в сектора
“Професионално обучение”;
•

откриване на съществуващите бариери и пропуски; и накрая

•
разработване на национална пътна карта за квалификация и обучение с участието на всички
съответно заинтересувани страни.
Освен това, съществува остра нужда от обучение на инженери проектанти и архитекти. Това е от първостепенна важност в България. За съжаление повечето от университетите все още не са готови да
предоставят адекватно образование и следдипломна квалификация в областта на сградите с много
ниско потребление на енергия. Следователно ще бъде необходимо в близко бъдеще да се усъвършенстват съществуващите учебни програми. Нещо повече, необходимо е да се развие по-нататък
международното сътрудничество в областта на обмен на най-добри практики и опит 56.
В заключение, в България все още съществува голяма нужда от изграждане на капацитет. Въпрос от ключово значение за подготвяне на ефективното изпълнение на сгради с почти нулево потребление на енергия
ще бъде изготвянето на програми, насочени към квалификацията на работната ръка в строителния сектор.

9.6.	Научноизследователска и развойна дейност и демонстра		 ционни проекти
Необходима е подкрепа за научните изследвания и иновациите в областта на технологиите за повишаване на енергийната ефективност и използването на ВЕИ. Инвестициите в научноизследователски
54

TrainRebuild (2012a). Guidance Document for Trainers(Документ с ръководни насоки за обучаващите).
http://trainrebuild.eu/wp-content/uploads/2011/07/Guidance-Document-for-Trainers.pdf

55

Build Up Skills Bulgaria (2012). Web Page: the Build UP Skills Bulgaria project (Проект „Пътна карта за обучение и квалификация по прилагане на
интелигентни енергоефективни решения в сградите“.) http://www.buildupskillsbg.com/

56

TrainRebuild (2012b). Training for Public Authority Civil Servants (Обучение за служители в публичните органи на управление).
http://trainrebuild.eu/wp-content/uploads/2011/07/Draft-Toolkit-for-Local-Authorities.pdf
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дейности не само ще умножат икономическите ползи на национално равнище, но и ще повишат
конкурентоспособността на българските участници на регионално и европейско равнище.
Последно, но не най-маловажно, ще бъде необходимо изпълнението на ярко открояващи се демонстрационни проекти на впечатляващи с качествата си сгради с много ниско потребление на енергия.
Необходимо е да бъде демонстрирана и пропагандирана ефективността на новите технологии и тяхната достъпност от гледна точка на разходите.

9.7. Интегриране на политиките за сградите с по-широките по об		 хват политики относно енергията, климата и местното развитие
За намаляване на тежестта и разходите по прехода се препоръчва хармонизиране на политиките за
сградите с други допълващи ги местни политики, по-специално стратегиите за развитие на централизираното топлоснабдяване.
Това проучване показва, че централизираното топлоснабдяване може значително да спомогне за намаляване на разходите за изграждането на сгради с почти нулево потребление на енергия, при условие
че делът на енергията от ВЕИ трябва да се повиши повече от 50%. Съгласувани и последователни политики за сградите, енергията от ВЕИ и централизираното топлоснабдяване могат значително да стимулират развитието на местните индустрии от производствената верига, да създадат допълнителни работни
места и като цяло да подобрят жизнения стандарт и благосъстоянието на хората.
Интегрирането на политиките относно сградите в по-широкия контекст на националните енергийни
политики и стратегии ще осигури стабилност и ще улесни реализацията в бъдеще. Освен това, то ще
намали инвестиционните разходи чрез оптимизиране на усилията.

9.8. Предложение за пътна карта на сградите с почти нулево
		 потребление на енергия в България
В този доклад демонстрирахме, че допълнителните финансови усилия, необходими за придвижване
към изпълнението на сгради с почти нулево потребление на енергия, могат да се овладеят с подходящи
политически мерки. Чрез подобряване на топлинната изолация на новите сгради и чрез повишаване на
дела на енергията от ВЕИ в общото потребление на енергия от сградата въвеждането на сгради с почти
нулево потребление на енергия в България може да донесе макроикономически и социални ползи.
Съществуват множество ползи както за обществото, така и за бизнес средата. За да гарантираме обаче икономически изгодна и устойчива трансформация на пазара, за да разработим подходящи политики и да повишим институционалния капацитет, са необходими координирани действия. Въпрос от
изключителна важност е още сега да се започне с изготвянето на пътна карта на основата на мащабно
обществено допитване с всички съответни заинтересовани страни и това да бъде обвързано с непрекъсна информационна кампания. Навременното разработване на пътна карта за политиката в тази
сфера и обявяване на бъдещия механизъм ще осигури на бизнес сектора и пазара необходимата
прогнозна ориентация за адаптиране на техните практики към предстоящите изисквания.
За подпомагане на тези национални усилия настоящото проучване предлага пътна карта за въвеждане на сгради с почти нулево потребление на енергия до 2020 г. (вж. пътната карта, дадена като
приложение в края на материала), която отчита необходимите подобрения на равнище политики,
строителни норми, изграждане на капацитет, сертифициране на сградите за енергийна ефективност,
квалификация на работната ръка, информиране на обществеността и научноизследователска дейност.
За да се постигне последователен и устойчив преход, всички предложени мерки трябва да се изпълняват успоредно.
Те са взаимно свързани и осигуряват целесъобразност на предложения пакет от мерки за внедряване
като цяло, като в същото време се опитват да запазят баланса между повишаването на изискванията
и насърчителните мерки. Половинчатите мерки ще удължат процеса на трансформация на пазара и
ще го направят по-малко ефективен, като в същото време ще бъдат допълнително бреме върху обществото и икономиката.
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Скиците на разпределението по-горе показват двата етажа на симулираната еднофамилна къща с
разгледаната класификация на зоните. Зоните са класифицирани по ориентация (север или юг) и по
тип ползване. Южната зона на партерния етаж (GF_Z1_S) включва дневна/хол и кухня. Северните
зони (GF_Z2_N, 1F_Z2_N) са спалня и баня, а южната зона (1F_Z1_S) на І етаж включва само две спални.

Референтна сграда № 2: Многофамилна жилищна сграда
Фиг. А4: Изглед на северната и южната фасада на българска многофамилна жилищна сграда
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Фиг. А5: Изглед на източната и западната фасада на ногофамилна жилищна сграда в България
Източна и западна фасада
East and West facade
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Фиг. А6: План на разположението на стандартен етаж със симулирани зони на многофамилна жилищна сграда в България
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Планът на разположението по-горе показва пет зони, които ние симулирахме за многофамилна жилищна сграда. Централна зона със стълбището (Z5_STAIRS) и четири апартамента с ориентация на
север (N), изток (E), юг (S) и запад (W) (Z1_N_APART. Z2_E_APART. Z3_S_APART. Z4_W_APART). Всички
зони се повтарят на шестте етажа.

Референтна сграда №3: Офис сграда
Фиг. А7: Изглед на северната, южната, източната и западната фасада на офис сградата
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S

Фиг. А8: План на разположението (партерен етаж) със симулираните зони за офис сградата
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Скицата на разположение показва шестте зони, обсъдени за симулациите. Зоната на централния
вход (Z1_CORE), конферентните зали на 2 и 3 етаж (Z2_MEET) и четирите офиси, всеки с ориентация
на север (N) (Z3_NE_OFFICE, Z6_NW_OFFICE и на юг (S) (Z4_SE_OFFICE, Z5_SW_OFFICE). Освен зоната
за конференции, всички други зони се простират на три етажа.

Изграждане на сгради с почти нулево потребление на енергия в България (nZEB) | 73

Buildings Performance Institute Europe (BPIE)
Rue de Stassart 48
1050 Brussels
Belgium
www.bpie.eu

