
Как да приведем проекта „Енергийна ефективност
в сградния фонд“ в ПВУ в съответствие с 
националните цели и европейските амбиции за 
енергийна ефективност? 

ФОРУМ „ИНВЕСТИЦИИ В УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ“
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Декларация: ползи

Насочването на средства към проекти за енергийна ефективност е напълно 
обосновано, тъй като чрез него могат да бъдат постигнати съществени:

✓ енергийни и финансови ползи: преки спестявания, подобряване на енергийния баланс и 
енергийната сигурност на страната

✓ екологични ползи: ограничаване на емисиите на парникови газове и намаляване на замърсяването 
на въздуха в населените места

✓ социално-икономически ефекти: смекчаване на енергийната бедност, удължаване на живота на 
сградите, естетизиране на градската среда, подобряване на комфорта на обитаване и вътрешния 
микроклимат, намаляване на заболеваемостта и разходите в здравната система, създаване на нови 
работни места и стимулиране на местната икономика



Декларация: проблеми

Предвидените средства са насочени предимно към обновяване на многофамилни 
сгради с вече подадени заявления за участие в Националната програма за 
енергийна ефективност при 100% безвъзмездно финансиране и очакван 

минимален клас на енергийна ефективност B

✓ Над 95% от многофамилните сгради няма да имат достъп до никакво финансиране за енергийна 
ефективност в обозримо бъдеще; 

✓ При национална цел за обновяване до 2030 г. на 19 026 656 м2 жилищна площ, в най-добрия случай 
към средата на 2026 г. ще бъдат обновени 6 473 750 м2

✓ Единственият начин обновяването да стигне до повече хора е да се намали субсидията и да се даде 
възможност за допълващи инвестиции от страна на собствениците чрез подходящи и достъпни 
финансови инструменти. 



Декларация: 
решения

Разработване и изпълнение на проекти за 
цялостно сградно обновяване

Постигане на разходно-оптимални равнища на 
енергийна ефективност в целия жизнен цикъл

Преминаване към модел на финансиране с 
постепенно увеличаване на самоучастието

Осигуряване на финансови механизми за 
безлихвено или нисколихвено кредитиране

Активно прилагане на договори с гарантиран 
резултат

Механизми за включване на уязвимите 
домакинства



Декларация: 
решения

Въвеждане на професионално управление на 
жилищните сгради 

Управление на проектите от обучени и 
сертифицирани професионалисти

Контрол на качеството и мониторинг на 
резултатите на всички етапи

Мерки за интензивно обучение на участващите 
в инвестиционния процес

Създаване на електронен регистър за 
дигитални сградни дневници

Комуникационна кампания за разясняване на 
ползите от енергийната ефективност
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Contact 
Information 

Center for Energy Efficiency EnEffect 

1, Hristo Smirnenski Blvd, fl.#3
1164 Sofia, Bulgaria
Tel: +359 2 963 17 14
Fax: +359 2 963 25 74
Email: eneffect@eneffect.bg
Web: www.eneffect.bg

Contact person: 
Dragomir Tzanev
Email: dtzanev@eneffect.bg

Thank you for your attention!


