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Сертифициране за енергийна ефективност –
подобряване качеството на обследванията и 
разбираемостта на енергийния сертификат
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• Уеднаквяване и усъвършенстване на процедурите за сертифициране 
на енергийните характеристики на сгради на европейско ниво и 
насърчаване на мерки за основно обновяване 

• Проект финансиран по програма Horizon2020

• Продължителност на проекта от Септември 2019 - Август 2022

• Координатор на проекта - Wuppertal Institut, Германия

• Партньори по проекта - организации от Белгия, България, Германия, 
Гърция, Унгария, Латвия, Испания и Швеция.

Въведение в QualDeEPC
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Мотивация за идентифициране на приоритети за 
подобрение на процедурите за енергийно 
сертифициране

Съответствие с изискванията за използване на 
сертификатите по отношение за пазара на недвижими 

имоти 

Подобряване на съотношението 
разходи—ефективност 

Коректност на входните 
данни за  определяне 

на енергийните 
характеристики и 
енергийния клас 

Огромни различия в 
сертификационните 
процедури между 
страните членки 

По-високи 
изисквания към 
регистрираните 

консултанти

По-високо качеството 
на препоръките за 

енергийна ефективност



4

Необходимо е обмисляне на приоритети за:

• подобряване качеството на процедурите за енергийно 
сертифициране

• уеднаквяване на процедурите на европейско ниво

• засилване връзката между енергийното сертифициране и мерките 
по основно обновяване
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Основни стъпки

Анализ на 
съществуващи
те  процедури 
за енергийно 
обновяване

Идентифициране 
на недостатъци, 

добри практики и 
приоритети за 
подобрение

Разработване и 
тестване на 
конкретни

предложения и 
инструменти за 

подобрени схеми
за енергийно

сертифициране

Адаптиране към
нуждите на 
страните и 

прилагане на 
уеднаквени
елементи, 

разработване на 
пътна карта за по-
нататъшен диалог

Разработване на 
стратегия за 

устойчивост и  
окончателни 
препоръки за 

подобрение на 
схемите за 
енергийно 

сертифициране
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Приоритетни сегменти за 
подобрение 

1. По-голяма практичност и използваемост на енергийните
сертификати за насърчаване на мерки за основно обновяване

2. Подобряване на качеството и прецизността на данните в
енергийните сертификати

3. Изисквания за регистрираните одитори

4. По-голяма практичност и използваемост на енергийните
сертификати в пазара на недвижими имоти



1. По-голяма практичност и използваемост на 
енергийните сертификати за насърчаване 
на мерки за основно обновяване
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• Подобряване на препоръките за енергийно обновяване

• Инструменти за сравняване на енергийните характеристики  и 
препоръчаните енергоспестяващи мерки 

• По-задълбочен контрол и мониторинг на изпълнение на
препоръчаните енергоспестяващи мерки

• Създаване на мрежови платформи и инструменти за консултации

Практичност и използваемост на 
енергийния сертификат



2. Подобряване на качеството и прецизността
на данните в енергийните сертификати
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• Наличие на входни бази данни по подразбиране, близки до реални 
данни за сградите

• Извършване на автоматична проверка и валидация на качеството

• Проверка и контрол на качеството на сертификата и енергийните 
одитори

Подобряване качеството на данните 
в енергийния сертификат



3. Изисквания към регистрираните
одитори



12

• Периодични задължителни обучения за енергийните одитори

• Периодични обучителни събития и семинари

Повишаване квалификацията на 
сертифицираните одитори



4. По-голяма практичност и използваемост
на енергийните сертификати в пазара на 
недвижими имоти
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• Подобрен дизайн, цел улесняване разбираемостта от крайния потребител

• Интегриране на данните от енергийните сертификати с други бази данни
за сгради, услуги, доставчици и т.н.

• Създаване на насоки за прилагане на енергийните сертификати и
отбелязване на енергийните характеристики на сградите в обяви за
продажби / наеми на сгради / жилища.

• По-ефективен контрол и прилагане на законовите изисквания за
представяне на енергийните сертификати и енергийните характеристики
(вкл. енергийния клас) в обяви за продажба/ наеми на сгради/ жилища.

Практичност и използваемост на 
енергийния сертификат
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