
От програми за обновяване към 
устойчиви политики:
Ролята на местните власти и възможностите за  
привличане на допълнително финансиране

С Е М И Н А Р  П О  П Р О Е К Т  M E M S

Д Р А Г О М И Р  Ц А Н Е В ,  Ц Е Н Т Ъ Р З А  Е Н Е Р Г И Й Н А Е Ф Е К Т И В Н О С Т  Е Н Е Ф Е К Т

2 5 Н О Е М В Р И  2 0 2 0  Г .  



Обновителна вълна

Увеличаване на обхвата, темповете и дълбочината на обновяването чрез регулаторни и 
нерегулаторни инструменти

Достъп до механизми за подпомагане на мобилизирането на частни инвестиции 

Публичният сектор и обществените сгради дават пример

Развитие на строителните умения и стратегии за заетост: зелени и дигитални умения



НПЕЕМЖС: постигнати резултати

Национална програма за енергийна 
ефективност на многофамилните жилищни 
сгради

100% безвъзмездно финансиране 

Обновяване до енергиен клас C

Бюджет от 2 млрд. лева

2022 договора за финансиране

5000+ подадени кандидатури



Какво още трябва да направим?

Дългосрочна визия, определяне на 
конкретни цели и приоритети

Устойчив финансов механизъм

Техническа помощ и консултации за 
общините

Изграждане на професионален капацитет

Контрол на качеството и мониторинг

Отговорност на собствениците / крайните 
потребители

Системна комуникационна кампания



План за възстановяване и устойчивост

Значителен финансов ресурс

Обновяване минимум до енергиен клас B

Заявка за финансиране на комплексни мерки за обновяване

Eнергийно обновяване на държавни и общински сгради

Декарбонизационен фонд: безвъзмездна финансова и техническа помощ, съчетана с 
инструменти за привличане на допълнително пазарно финансиране



План за възстановяване и устойчивост

Компонент 1: Обновяване на жилищни
сгради:  1 728 млн. лв. 

Компонент 2: Обновяване на държавни и 
общински сгради, в т.ч. административна
(70%), културна (15%) и спортна (15%) 
инфраструктура: 417.5 млн. лв. 

Компонент 3: Обновяване на промишлени
сгради: 282.2 млн. лв. 

Компонент 4: Енергийна ефективност на 
системи за външно изкуствено осветление: 
452.3 млн. лв.



Обновяване на публични сгради



Стратегия за обновяване

Спестена крайна енергия: 130,19 kWh/m2/a. Нормализирано специфично потребление 
на крайна енергия по НПЕЕМЖС: 161,3 kWh/m2/a. Очаквани спестявания: 80,71%



Сградно обновяване: планиране

➢ Проект „Нашите сгради“ (EUKI): планове 
за обновяване за 5 общини, пилотни 
обследвания и пътни карти за поетапно 
обновяване

➢ Проект “MEMS“(EUKI): системи за 
енергиен мениджмънт по ISO:50001

➢ Проект “EXCITE” (Хоризонт 2020): 
Европейските енергийни награди в 
България 



Сградно обновяване: финансиране

➢ iBROAD (Хоризонт 2020): пътни карти за 
сградно обновяване

➢ U-CERT (Хоризонт 2020): достъпни 
сертификати за енергийна ефективност и 
оценка за „интелигентни сгради“

➢ SMARTER (Хоризонт 2020): „Зелени 
ипотеки“: подобрени условия за 
финансиране на проекти за енергийна 
ефективност

➢ SMAFIN (Хоризонт 2020): кръгли маси за 
разработване на финансови схеми за 
проекти за енергийна ефективност в 
сградния сектор

EN-TRACK



Сградно обновяване: енергийна бедност

➢ CONGREGATE (EUKI) Механизми за 
мониторинг на енергийното 
потребление и поведение. Параметри на 
микроклимата

➢ ComAct: (Хоризонт 2020): дефиниция за 
енергийна бедност, финансови схеми и 
подкрепа за конкретни проекти

➢ EnergyMeasures (Хоризонт 2020): 
финансова подкрепа за нискобюджетни 
мерки в домакинствата

➢ FETA: социологически проучвания в 
енергийно бедни домакинства



Сградно обновяване: обучения

➢ The NZEB Roadshow (Хоризонт 2020): 
събития за повишаване на интереса към 
енергийната ефективност в 5 града

➢ BUS League (Хоризонт 2020): в подкрепа 
на бъдещи програми за обновяване

➢ INSTRUCT (Хоризонт 2020): 
сертифициране на знания и умения и 
устойчиви обществени поръчки

➢ CraftEdu (Хоризонт 2020): подкрепа за 
професионалното образование чрез 
разработване на учебни програми и 
материали за 8 професии



Учебно-демонстрационни центрове



Работа с граждани и специалисти



Комуникация

Съчетание на национално и местно равнище

⚫Web:

www.eneffect.bg

www.ecoenergy-bg.net

www.nzebroadshow.eu

⚫Facebook:

www.facebook.com/eneffect

www.facebook.com/ecoenergybulgaria

www.facebook.com/nzebroadshow

⚫Twitter:

@NZEBROADSHOW @FIT2NZEB @CRAFTEDU1

http://www.facebook.com/eneffect
http://www.facebook.com/ecoenergybulgaria
http://www.facebook.com/nzebroadshow
https://twitter.com/nZEBRoadshow
https://twitter.com/Train2nZEB
https://twitter.com/CraftEdu1


Хоризонт 2020: Зелената сделка

➢ 1.2. Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities

➢ 3.2. Demonstration of systemic solutions for the territorial deployment of the circular 
economy

➢ 4.1. Building and renovating in an energy and resource efficient way

➢ 9.2. Developing end-user products and services for all stakeholders and citizens supporting 
climate adaptation and mitigation

➢ 10.1. European capacities for citizen deliberation and participation for the Green Deal

➢ 10.2. Behavioural, social and cultural change for the Green Deal

➢ 10.3. Enabling citizens to act on climate change, for sustainable development and 
environmental protection through education, citizen science, observation initiatives, and 
civic engagement

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-1-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-3-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-4-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-9-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCuttin
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-1-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCutti
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-2-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCutti
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-gd-10-3-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=31087050;crossCutti


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Център за енергийна ефективност ЕнЕфект

1164 София, България
Бул. Христо Смирненски 1, ет. 3
Тел: +359 2 963 17 14
Факс: +359 2 963 25 74
Email: eneffect@eneffect.bg
Web: www.eneffect.bg

Лице за контакт: 
Драгомир Цанев
Email: dtzanev@eneffect.bg

Отговорност за съдържанието на тази презентация 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.


