
ФАКТОЛОГИЧЕСКА СПРАВКА - България 

Стратегия за обновяване – насочена към бариерите 

пред дълбокото обновяване  

Втората Национална дългосрочна програма за мобилизиране на инвестиции за изпълнение на мерки за 
подобряване на енергийните характеристики на сградите, която според Директивата за енергийна ефективност 
България трябва да приеме до края на април 2017 г., е прекрасна възможност за преодоляване на бариерите и за 
ускоряване на дълбокото обновяване на съществуващите сгради. Включването на местните власти е от 
решаващо значение, за да твърди, че предприетите мерки действително ще имат ефект. Без това да се случи, 
бариерите ще останат и инвестициите няма да са достатъчни, за да стимулират дълбокото енергийно обновяване 
и неговите многобройни ползи: намаляване на енергийните сметки, създаване на работни места, преодоляване 
на енергийната бедност, подобряване на качеството на жилищата и увеличаване на комфорта на обитателите. 

Настоящата фактологическа справка се основава на проучване на статистически данни и официални документи, 
както и на проведени интервюта с експерти в областта на енергийната ефективност за оценка на бариерите, 
които трябва да бъдат адресирани в предстоящата стратегия. 

Контекст  

България има 7.5 милиона жители и около три милиона жилища. 

Жилищните сгради обхващат около 75% от общата РЗП на сградите. 

Българският жилищен фонд е относително стар, като 70% сградите са 

построени преди 1979.  

Фигура 1. Жилищни сгради по година на построяване (2014) 

Авторски права: Европейска Комисия 201 

 

Според оценката на Съвместния изследователски център към 

Европейската комисия, първата българска Национална дългосрочна 

програма за мобилизиране на инвестиции за изпълнение на мерки 

за подобряване на енергийните характеристики на сградите е 

незадоволителна и не включва задоволителен преглед на сградния 

фонд, анализ на разходно-ефективните подходи, политики и мерки, 

ориентирани към бъдещето перспективи, или оценки на 

потенциалните ползи.  

 

 

Бариери пред дълбокото обновяване 

Основните бариери пред дълбокото обновяване са:  

Законова рамка: Законовата рамка не насърчава дълбокото 

обновяване. Докато Националната програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради  позволява (от 2016 

г.) обновяването на сградите до по-висок клас на енергопотребление 

от „С” (въпреки че този факт не е широко известен), по отношение на 

публичните сгради няма стимули да бъдат обновявани до по-висок 

клас.   

Достъпът до информация и компетентна консултация относно 

ползите от дълбоко обновяване, приложимите мерки и достъпа до 

финансиране е недостатъчен. 

Умения на строителните специалисти: България страда от липса на 

обучени кадри със съответните умения в строителния сектор. 

Професионалистите в строителството се нуждаят от допълнително 

обучение, за да могат да осигурят качествено дълбоко обновяване. 

Финансиране и разходи: Безвъзмездните средства, покриващи 

100% от разходите за подобряване на енергийните характеристики 

на многофамилни жилищни сгради, създават очаквания, че 

подобренията на енергийните характеристики трябва да бъдат 

изцяло заплащани от държавата, като по този начин деформират 

пазара. Транзакционните разходи също остават високи. Ниските 

цени на енергията (около 30% по-ниски в сравнение с регионалния 

пазар) правят инвестициите в дълбоко обновяване по-малко 

атрактивни от финансова гледна точка и сроковете за откупуване по-

дълги. 

Недостатъчно активна комуникационна кампания: Въпреки че 

общините са задължени да провеждат комуникационна кампания 

относно Националната програма за енергийна ефективност, не 

съществуват методологически насоки или финансиране за нейното 

осъществяване.   

 
 

 

Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено и само авторите. Тя не 
отразява непременно мнението на Европейския съюз. Нито EASME, нито Европейската 
комисия носят отговорност за използването на съдържащата се в нея информация  

[1] Съвместен изследователски център към Европейската комисия 
(2016) Обобщен доклад относно оценката на стратегиите за 
саниране на сгради на държавите-членки  

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC97754/syntesis%20report%20building%20renovation%20strategies_online%20fin.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC97754/syntesis%20report%20building%20renovation%20strategies_online%20fin.pdf


  

БАРИЕРИ  Потенциални МЕРКИ  

 КОМУНИКАЦИЯ  
 

Слаба осведоменост: за множеството ползи, до които 

води дълбокото обновяване. 

Неразвита култура на обновяване: възпрепятства 

постигането на висок процент на дълбоко обновяване. 

Нерационална комуникация: няма методически 

ръководства или ресурси, насочени към информационни 

кампании.  

Няма „пилотни” обекти: Няма видими примери за 

доказали се проекти  за дълбоко обновяване. 

Непоследователност: неясното бъдеще на няколко 

програми възпрепятства дългосрочните инвестиции.  

Комуникационна програма: разясняване на 

ползите от дълбокото обновяване – 

методологическо ръководство от правителството и 

изпълнение на местно равнище. 

Кампания за изграждане на капацитет и обучения: 

на местно равнище - за общински специалисти, 

енергийни одитори, проектанти и строителни 

специалисти. 

Обслужване на едно гише: за ефективни съвети 

относно процеса на обновяване. 

Подкрепа за демонстрационни проекти на местно 

равнище: като пример за ползите и ефектите от 

проектите за дълбоко обновяване  

КАЧЕСТВО  Липса на достъпни и качествени консултации: за мерки и 

стъпки при обновяването 

Липса на умения във веригата на доставки: намалява 

качеството и увеличава скептицизма 

Липса на обучения за дълбоко обновяване: за местни 

администрации (включително строителен и 

инвеститорски надзор), енергийни одитори, проектанти и 

строителни специалисти 

Липса на мониторинг: няма системни практики за 

измервания, мониторинг и оценка на реалните енергийни 

спестявания след изпълнение на проектите за обновяване  

Предоставяне на персонализирани съвети на 

собственици на сгради и инвеститори: за дълбоко 

обновяване (например, сградни паспорти) 

Разработване на ясни насоки: за измерване, 

преглед и проверка на реалните енергийни 

спестявания от проекти за дълбоко обновяване  

Практическо обучение: за строителни специалисти   

за осигуряване на качествен процес на обновяване и 

гарантиране на проектните характеристики  

Анализ на бариерите и потенциални мерки за преодоляване на 

специфични бариери 

 

 Бариера Важност

Очаквания за срок на откупуване 

Ценови сигнали 

Достъп до финансиране

Информация 

Очаквания за високо (100%) държавно субсидиране

Умения по веригата на доставките 

Високи транзакционни разходи 

Сложност и неприятности 

Институционална и законова рамка

Некоординирани стимули 

Оценката на бариерите по важност е базирана на попълнен въпросник на Embuild 



EmBuild подкрепя публичните власти в страните от Югоизточна Европа да изготвят дългосрочни стратегии за насърчаване на 
инвестициите за енергийноефективно обновяване на сградния фонд. По-подробен доклад за бариерите пред дълбокото обновяване  ще 

бъде публикуван по-късно през 2017 г. Повече подробности са представени на: http://www.embuild.eu/  

  

БАРИЕРИ  Потенциални МЕРКИ  

ЗАКОНИ/
РЕГУЛАЦИИ  

Недостатъчни изисквания към енергийните 

характеристики: особено при финансиране на проекти за 

обществени сгради 

Високи (100%) държавни субсидии: създават нереални 

очаквания и представляват бариера за всяка друга форма 

на финансиране 

Високи транзакционни разходи: поради сложността на 

инвестиционния процес 

Безвъзмездно финансиране за семейства с ниски 

доходи: при крайното енергийно потребление, като се 

пренебрегва енергийната ефективност 

Структура на собственост: апартаментите в 

многофамилните сгради имат различни собственици, 

всеки от които трябва да се съгласи да се включи в 

обновяването  

Въвеждане на високи изисквания по отношение на 

енергийните характеристики: към всички сгради, а 

в този контекста на EmBuild - специално при 

обновяване на обществени сгради  

Насърчаване на дълбокото обновяване на 

еднофамилни жилищни сгради: с предвидени 

субсидии за семействата с ниски доходи 

Премахване: постепенно премахване на най-

неефективните и конструктивно неустойчиви сгради 

Приоритизиране на субсидиите и подкрепа за 

дълбоко обновяване при бедните домакинства: за 

справяне с енергийната бедност и подобряване на 

здравето и комфорта на населението 

  

ФИНАНСИ  Ограничен достъп до финансиране: в публичния и 

частния сектор, и по-конкретно за еднофамилните 

жилищни сгради 

 

Ниски цени на енергията: правят инвестициите за 

дълбоко обновяване по-малко атрактивни от финансова 

гледна точка 

 

Дълги срокове на откупуване: сравнително високата 

начална инвестиция за обновяване се изплаща бавно 

заради ниските цени на енергията 

Създаване на пазар за енергийноефективни услуги 

по договори с гарантиран резултат: и ЕСКО 

компании.  

Процес на обществени поръчки: фокусиран върху 

критерии, различни от ”най-ниска цена” 

Преразпределени на съществуващите субсидии: за 

дългосрочно осигуряване на програмите за 

енергийна ефективност  

National contact 

EnEffect  

Center for Energy Efficiency  

               www.eneffect.bg 

http://www.embuild.eu/
http://www.eneffect.bg/

