Пътна карта 2020 г. за придвижване към сгради с почти нулево потребление на енергия в България
Отсъствие на ясно привеждане в изпълнение и спазване на показателите за енергийни характеристики на равнище отделна сграда.

Въвеждане на по-строги критерии за привеждане в изпълнение на критериите за енергийни характеристики на сградите и компонентите, наказателни мерки и глоби. Повишаване на проверките за съответствие в етапите “Проектиране” и “Строителство”

Според схемата за сертификация всички нови сгради са от енергийни
класове А и Б, т.е. енергиен клас А е EP<0.5 EPmax,r, а енергиен клас Б е
EP < EPmax,r, където EPmax,r представлява изискването за потребление
на енергия от сградата (kWh/m2/год.), изчислено въз основа на последните публикувани нормативи за U-стойности.

Диверсифициране на класификацията според енергийните характеристики за всяка съответна категория сгради. Коригиране на енергийните класове А и Б с цел да могат да отразяват по-добре енергийните характеристики
на бъдещите сгради, т.е. обмисляне въвеждането на фиксиран праг за
енергиен клас А (например EP<50kWh/m2/год.) и/или повече енергийни
подкласове в рамките на сегашните етикети А и Б.

Периодично адаптиране и ревизиране на привеждането в изпълнение и проверките за съответствие.

Националната база данни за сертификатите за енергийна ефективност подобрява процедурите за контрол и оценка на сертификатите и техните издатели. Използване на енергийните сертификати за насърчаване на нискоенергийните сгради. Въвеждане на задължително поддържане на основна информация от сертификатите за енергийна ефективност по ясно формулиран начин при обявите за сделки с имоти.
Затягане на изискванията за конкретни сградни елементи и оборудване.
Формулиране на по-строги изисквания относно енергийните характеристики. Предложение за потребление на първична енергия:
60-70kWh/m2/год. за многофамилните и еднофамилните сгради и
100kWh/m2/год. за офис-сградите.
Въвеждане на норми за емисиите на CO2 , свързани с потреблението
на първична енергия. Предложение: < 8kgCO2/m2/год. за еднофамилни и многофамилни сгради; <15kgCO2/m2/год. за офис сгради
<12kgCO2/m2/год. за обществени сгради.
Въвеждане на задължително предвиждане на енергия от ВЕИ. Предложение: >20% дял на енергия от ВЕИ или използване на най-малко
една мярка за използване на енергия от ВЕИ. Делът на енергията
от ВЕИ може да бъде различен на различните местни равнища в
зависимост от потенциала за енергия от ВЕИ в района.

Текуща практика:
Еднофамилни сгради
Потребление на първична енергия: 87kWh/m2/год.
Емисии на CO2: 45,1kgCO2/m2/год.
Дял на ВЕИ: 90%
Многофамилни сгради:
Потребление на първична енергия: 116kWh/m2/год.
Емисии на CO2: 59,5kgCO2/m2/год.
Дял на ВЕИ: 0%
Офис сгради
Потребление на първична енергия: 209 kWh/m2/год.
Емисии на CO2: 55kgCO2/m2/год.
Дял на ВЕИ: 13%

Затягане на изискванията относно енергийните характеристики в съответствие с текущата практика.
Предложение за потреблението на първична енергия:
100 kWh/m2/год. за многофамилните и еднофамилните сгради и
180kWh/m2/год. за офис сградите. Въвеждане на индикативна оценка на
емисиите на CO2 от потреблението на първична енергия.
Въвеждане на задължително предвиждане на енергия от ВЕИ.

Поставяне началото на процес на планиране на въвеждането
на бъдещи мерки

Подготвителни проучвания, обсъждане на измерителите и бъдещите мерки с основните заинтересувани страни и консултации
с обществеността. Разработване на дългосрочна стратегия за сградите и формулиране на целите (до 2050 г.)

Оценка на резултатите; обявяване на изпълнението на нови стъпки до
2020 г. и след това.

Въвеждане на минимални изисквания за обществените сгради. Предложение: 40-60 kWh/m2/год. първична енергия;
<5-8 kgCO2/m2/год. and >50% дял на ВЕИ.

Подготвителни проучвания, обсъждане на измерителите и бъдещите мерки с основните заинтересувани страни и консултации с обществеността

Затягане на изискванията относно енергийните характеристики за конкретни сградни елементи и оборудване. Формулиране на по-стриктните
изисквания относно енергийните характеристики като малко по-добри от
текущата практика.
Предложение: Потребление на първична енергия: 30-50kWh/m2/год. за
многофамилните и еднофамилните сгради
50-60 kWh/m2/год. за офис-сгради.
Затягане на минималните изисквания за емисиите на CO2 , свързани с
потреблението на първична енергия. Предложение:
< 3-5 kgCO2/m2 год. за еднофамилни и многофамилни сгради.
< 8-10 kgCO2/m2 /год. за офис-сгради.
Затягане на изискванията относно дела на енергията от ВЕИ:
Предложение: >40% дял на ВЕИ или използване на най-малко една
мярка за енергия от ВЕИ.
Оценка на резултатите; Обявяване на изпълнението на нови стъпки
до 2025 г. и след това; Обсъждане въвеждането на изисквания за
потреблението на енергия и емисиите на CO2.

ПОЛОЖЕНИЕ
Програма ‘Casa Verde’ (“Зелен дом”) и други национални схеми за
реконструкция на сгради

Постепенно преминаване към реално субсидиране на енергията от изкопаеми горива и цените на енергията за подпомагане на мерките за повишаване на енергийната ефективност и потреблението на енергия от ВЕИ в сградите. Това трябва да бъде компенсирано от мерки в подкрепа (вижте по-долу) и схеми за социални субсидии за социално слабите домакинства

Запазване само на схемите за социално субсидиране на социално слабите домакинства

Въвеждане на подходящи и предсказуеми дългосрочни насърчителни мерки, “скроени” според категориите потребители и типовете сгради. Преференциални заеми. Безвъзмездни помощи. Фискални стимули, преференциални тарифи за енергия от ВЕИ в сградите. Използване на финансиране от национални източници, ЕС и международни финансови институции на основата на съществуващи насърчителни програми.
Интегриране на политиката за сградите с другите свързани с това политики и стратегии за максимално повишаване на ефективността и последователността, т.е. политиките в областта на централизираното топлоснабдяване, устойчивите общности, с политиките в областта на енергетиката и опазването на околната среда. Да се отдели специално внимание на интегрирането на политиката за сградите с политиките за централизирано топлоснабдяване с използване на ВЕИ, както и на декарбонизацията на енергоснабдяването.
Подпомагане на местни индустриални и технологични схеми за развитие на местна индустрия по снабдителната верига. Силно развитата местна индустрия за производство на енергийно ефективни материали и производство на енергия от ВЕИ ще повиши макроикономическите ползи от насърчителните мерки (повишаване на ефекта от създаване на работни места: повече приходи в публичните бюджети от данъци и т.н.) и намаляване на потреблението на енергия и емисии на СО2 през жизнения цикъл на сградите.
Премахване на пазарните бариери пред повишаването на енергийната ефективност и използването на енергия от ВЕИ в сградите.
Обществени поръчки: Всички нови сгради закупени/построени от публичния сектор трябва да бъдат сгради с много ниско потребление на енергия. Предложение: най-малко под 40-60 kWh/m2/год. от 2018/2019 г. нататък с цел постигане на 15kWh/m2/год.
Оценка на това кой отговаря за политиките в областта на сградите

Укрепване или назначаване на органи с ясно формулирани отговорности (агенции, отдели в министерствата) за разработване на стратегии и
политики, за мониторинг и контрол на изпълнението, за сътрудничество с други органи с делегирани задължения по изпълнение на други свързани с
въпроса политики. Осигуряване на ефективно поддържане на национална база данни за сертификатите за енергийни характеристики.
Създаване на информационни центрове (“на едно гише”) в кметствата и други съответни органи (т.е. търговски камари, енергийни агенции), в които
гражданите и фирмите могат да намерят необходимата им информация и консултация относно съществуващите насърчителни схеми, процедури и
ползи.

Периодично адаптиране и ревизиране на правилата за обществени поръчки.

Периодична оценка и повишаване на отговорностите.
Подобряване на събирането на данни за съществуващите и новите сгради: събиране на данни за сградите от нежилищния сектор (инвентаризация на сградния фонд), осигуряване на необходимите инструменти за събиране на статистически данни за системите за производство на енергия от ВЕИ в сградите.
Интегриране на всички свързани бази данни в електронна национална база данни за сградите (например кадастрални данни).
Непрекъсната подкрепа за информационните центрове (в т.ч. материали, ръководни насоки и т.н.)

Проектът на Интелигентна енергия за Европа “Build-Up Skills” за разработване на национална пътна карта за обучение по енергийни решения
в сградите

Разработване на програми за основно образование, обучение през целия живот и програми за обучение за работната ръка в строителството, за архитекти и други специалисти, с включване в основните учебни програми и практическите занятия на решения относно повишаването на енергийната ефективност и използването на енергия от ВЕИ в сградите.

Навременно разпространение на информация за конкретни мерки, но
не е много видимо.

Непрекъсната и видима информационна кампания за насърчаване изграждането на по-добри, енергийно ефективни сгради.
Предоставяне на кратки ръководни насоки и практични съвети за изграждане на нискоенергийни домове в помощ на хората, които строят сами собствения си дом (особено в селските райони).
Повишаване информираността на строителните и проектантските фирми за новите техники и технологии.
Подпомагане на лидерите на пазара с цел включване на нискоенергийни сгради в обхвата на дейностите им (награди, високо обществено признание).

Недостатъчен брой демонстрационни проекти

Подпомагане изпълнението на демонстрационни проекти (обхващащи всички типове сгради), доказване на рентабилността (икономическата ефективност) и целесъобразността на сградите с почти нулево потребление на енергия.

Разностранни научноизследователски и развойни дейности

Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност за сградите, свързаните с това дейности, в т.ч. нови технологии за повишаване на енергийната ефективност и използване на ВЕИ, по-добра интеграция на съществуващите технологии, системи за активен контрол, програмни продукти за проектиране и оценка на нискоенергийни сгради.

Процес на разработване
на политика за сградите

Строителни
правилници

Енергийни
сертификати

Привеждане в изпълнение
и спазване

Политики

Изграждане
на капацитет

Квалификация на
работната ръка

Информация и повишаване
на информираността

Демонстрационни
проекти

Научно изследователска
дейност

Строителни правилници:
Забележка: Трябва да се вземат мерки да се гарантира, че концепцията за сградите може да бъде подобрявана в бъдеще с цел придвижване към сгради с нетно нулево потребление на енергия и специфични емисии на CO2 под 3 kg/m²год. (крайната
цел е 0 kg/m²год.), което е максималната средна за ЕС стойност, извлечена от дългосрочните цели за декарбонизация до 2050 г.

