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ВЪВЕДЕНИЕ 

Проектът „SMARTER: Финансиране за семейства” 

Проектът „SMARTER Финансиране за семейства“ има за цел да подпомогне прилагането на успешно 

реализираната в Румъния ипотечна програма „Зелени домове и Зелени инвестиции” в нови 11 

европейски държави – България, Босна и Херцеговина, Грузия, Гърция, Ирландия, Италия, Полша, 

Словакия, Турция, Украйна и Чехия. Въз основа на действащите сертификационни схеми за „зелени” 

жилищни сгради в Ирландия, Италия, Румъния и Чехия и утвърдените международни стандарти 

като LEED, BREEM, IRGBC, ROGBC ще се разработят индивидуални сертификационни схеми за всяка 

държава, съобразени със специфичните националните условия и нормативна база. Те ще осигурят 

основа за предлагането на преференциални ипотечни кредити от партниращите банки, с които, 

възползвайки се от реализираните енергийни спестявания, ще се намалят както общите месечните 

разходи на клиентите за имота, така и рискът за банката. 

Проектът „SMARTER Финансиране за семейства“ се подкрепя от Европейската комисия чрез 

програмата Хоризонт 2020. 

Програма „Зелени домове и Зелени ипотеки” 

Инициативата създава партньорство между банка, инвеститор / предприемач, купувач на жилището 

и сертифицираща организация в подкрепа на изграждането на „Зелени домове”. Чрез „Зелените” 

ипотечни кредити се помага на пазара по-добре да оцени ползите от това да се използват разумно 

заемни средства, за да се инвестира правилно още в началото на строителния процес. Ползите са 

взаимни: купувачът получава имот с по-висока стойност и по-ниски комбинирани месечни 

разходи, строителният предприемач е заинтересован от предлагане на по-добри условия за 

неговия продукт от страна на банката, а поради по-ниския риск и по-високите стойности на 

активите банката запазва маржа на печалба при намалени лихвени стойности.  

За да се провери и да се удостовери изпълнението на високите критерии за енергийна ефективност 

и екологична отговорност в „зелените” жилищни проекти, които водят до гарантирани финансови, 

социални и екологични ползи спрямо стандартните жилищни сгради, се прилага специална 

сертификационна схема още от етапа на проектиране. Чрез сертифицирането се оценява 

значителното намаляване на разходите за енергия, ремонт и здраве на купувачите на „Зелени 

домове”. 

Много по-ниските разходи за енергия и другите финансови ползи (като подобряване на здравето на 

обитателите и по-ниските разходи за ремонт на дома) значително намаляват риска за банката за 

обслужването на ипотечния кредит, което позволява да се намалят месечните лихвени проценти, 

като същевременно се запазят маржовете на печалба.  

По-ниските общи месечни разходи за собственост, формирани от разходите за експлоатация и 

поддръжка на жилището и разходите за обслужване на ипотечния кредит, осигуряват на купувача 

на жилището по-голяма покупателна способност, за да инвестира в подобрено качество на 

строителството и много по-висок комфорт. 



 

 

2 
Този проект е финансиран по Програмата на Европейския съюз за изследвания и иновации  

Хоризонт 2020 съгласно споразумение за безвъзмездна помощ № 847141. 

Подкрепата за създаването на „Зелени домове” чрез прилагане на надеждна и финансово изгодна 

програма за сертифициране представлява възможност за инвеститорите в жилищни сгради и 

предприемачите да диференцират качеството и екологичните характеристики на строените от тях 

жилищни сгради, като информират купувачите за различните финансови и други ползи. 

Законова основа 

Въвеждането на подобен финансов продукт е много навременно в контекста на европейските 

директиви, изискващи всички новопостроени сгради от 2021 г. да бъдат почти нулево енергийни 

(Nearly Zero Energy Buildings), както и значително намаление на строителните отпадъци и намалена 

токсичност на строителните материали, задължителни за всички нови и съществуващи жилищни 

сгради. В по-далечен план стратегията за „Енергия и климат” на Европейския съюз предвижда до 

2050 г. всички сгради да бъдат с нулеви въглеродни емисии от отопление и охлаждане. 

Специализирани финансови механизми, какъвто е програмата „Зелени домове и Зелени ипотеки”, 

подготвят строителството и сектора на недвижимите имоти за предизвикателствата, свързани с тези 

законови промени, което ще гарантира, че пионерите на „зеленото” строителство ще разполагат с 
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финансови инструменти, за да предложат днес или в близко бъдеще домовете на пазара в интерес 

на всички заинтересовани страни. 

Всички страни от ЕС изискват издаване на Сертификати за енергийните характеристики за сгради –

нови и в експлоатация. Следователно разходите за сертифициране вече не са допълнителни, а са 

задължителни разходи на строителния предприемач. 

КАКВО ПРЕДСТАВЯЛАВАТ ЗЕЛЕНИТЕ ДОМОВЕ? 

Проектите за „Зелените” жилища трябва да отговарят на множество високи критерии, за да бъдат 

сертифицирани. Успешно прилаганата в Румъния от Румънския съвет за зелени сгради (RoGBC) 

сертификационна схема има следните изисквания: 

Енергийна ефективност и „зелена” енергия  

Прилагайки принципите за „Биоклиматичен дизайн”, супер “сградна обвивка” със значително 

подобрена изолация, по-добри врати и прозорци и по-ефективни отопление, вентилация и 

охлаждане или естествена вентилация, както и принципите на стандарта “Пасивна къща”, „Зелените 

домове” са с минимален разход на енергия. Използването на „зелена” енергия, произведена на 

място или в близост до сградата или доставяна от енергийни доставчици, осигурява намаление или 

елиминиране на използването на енергия от изкопаеми горива.  

Местоположение 

Строителството на „зелени домове” не се извършва върху земи с особено значение за 

биоразнообразието или върху зелени площи в града. Местоположението трябва да осигурява на 

собственика лесен достъп до обществен транспорт, както и разположени в близост търговски 

обекти, училища и др. за задоволяване на съответните му потребности. 

Устойчиви и здравословни материали 

„Зелените домове” използват материали, които не са токсични за обитателите и са безопасни при 

производството им. Тежките строителни материали се произвеждат близо до обекта, за да се 

избегне въздействието на транспорта върху природата. Трябва да се използват и материали от 

рециклирани отпадъци. Трайните материали означават по-малко разходи за ремонт, по-малко 

строителни отпадъци и намалено въздействие върху околната среда с течение на времето. 

Вътрешен микроклимат 

Използват се технологични решения или естествена вентилация (или и двете), за да се гарантира, че 

въздухът е едновременно свеж и здравословен. Избират се бои, други покрития и лепила, които не 

отделят токсични вещества в жилището. 

Биоклиматичен дизайн: осветление, засенчване и др.  

Зелените домове използват принципите на "биоклиматичния дизайн", които включват засенчване 

през лятото и използване на слънчевото греене през зимата чрез подходящи ориентация на 

сградата, поставяне на засенчващи устройства на прозорците и капандурите и озеленяване. 

Вътрешното осветление е проектирано да осигури безопасна, продуктивна и комфортна среда с 
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минимално потребление на енергия. Подкрепят се проектните решения, при които се осигурява 

естествена дневна светлина без слънчеви топлопритоци през лятото. 

Строителен обект и управление на имота  

При изграждането на „зелените жилища” се гарантира, че сградата не уврежда или унищожава 

околната среда (намаляване / елиминиране на ерозията, защита на съществуващите дървета и 

биоразнообразието на обекта). В допълнение обитателите получават информация и имат 

необходимите съоръжения (например зона за компостиране, зона за събиране на рециклирани 

отпадъци и др.) да управляват домовете си по екологично отговорен начин, за да гарантират, че 

домът с времето ще има неутрално въздействие върху планетата. Озеленяването е създадено чрез 

креативно използване на местни растения, за да се сведе до минимум ефектът на "градския 

топлинен остров", да се намали нуждата от пестициди, торове и напоителни системи. 

Други принципи за „зелен” дизайн  

„Зелените домове” са проектирани да бъдат трайни, за да намалят до минимум ремонтните 

дейности и тежките строителни работи, ако бъдещите нужди се променят. Интелигентният дизайн 

дава възможност за различно използване на жилището при промяна на нуждите на семейството 

или настаняването на нови собственици с различни нужди. Принципите на зеленото строителство 

изискват по-добри усилия за планиране и „интегрирано проектиране“ с участието на различни 

специалисти, за да се осигурят оптимални резултати, максимално използване на пространството, 

избягване на скъпо струващи грешки в строителството и минимизиране на отпадъците в 

строителния процес. 

КАКВО Е ЗЕЛЕНА ИПОТЕКА? 

„Зелената ипотека” е уникален ипотечен продукт, предлаган от участващите банки, който предлага 

на купувачите на сертифицирани „Зелени домове” намален лихвен процент поради намаляването 

на ипотечния риск и по-високата стойност на жилището, спрямо стандартните жилища. 

Сертифицираният жилищен проект „Зелен дом” ще има значително по-ниски сметки за комунални 

услуги и ремонт, което позволява на домакинствата да спестят допълнителни средства, които могат 

да бъдат използвани за изплащане на кредита. Този допълнителен месечен доход на собственика 

значително намалява риска от неизпълнение на задълженията по договора за кредит от 

собственика на „Зелен дом” в сравнение със стандартните жилища. В замяна на това банката 

намалява месечния лихвен процент в сравнение с подобни продукти за стандартни жилища поради 

намаления риск от неизпълнение и по-високите стойности на активите на „Зелените домове” в 

портфейла на банката. 

Въпреки че „Зелените домове” изискват нов подход на строителство, те не водят непременно до 

увеличаване на общите инвестиционни разходи по проекта, но може да се предвиди увеличение на 

строителните разходи от 5 до 15%, за да се постигне качеството, намалението на оперативните 

разходи и екологичните показатели на „Зеления дом”. "Общите месечни разходи за собственост" на 

дома обаче се намаляват, тъй като месечните икономии на енергия и по-ниската лихва по 

ипотечните кредити компенсират малко по-големия кредит, необходим за закупуването на 

одобрен „Зелен дом” за получаване на „Зелена ипотека”. Голяма част от премията за 
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екологосъобразно строителство допринася за качеството на строителството. Това позволява на 

инвеститора / предприемача да възстанови всякакви допълнителни инвестиции, за да запази 

маржа на печалбата, без да увеличава месечните разходи за собственост на купувача. 

Сертифицирането на „Зелен дом” е индикатор за банките партньори, че жилищният проект е бил 

оценен при завършването му и отговаря на необходимите критерии за получаване на финансовите 

ползи от програмата „Зелена ипотека”. 

Сертифициращата организация провежда семинари и издава информационна брошура, за да 

информира купувачите на жилища за финансовите, здравните и другите ползи от отговорно 

използване на заемни средства. 

„Зелената ипотека” се предоставя чрез партньорство между участваща банка, инвеститор / 

предприемач, който се съгласява да изпълни критериите на програмата, купувач на жилище, който 

търси ползите от програмата, и сертификатор, който ръководи процеса и оценява проекта след 

приключването му. 

Идентифициране на банки партньори 

Сертификаторът и партниращите банки се съгласяват съвместно да администрират и популяризират 

програмата за „Зелени ипотеки”. Програмата е достъпна за всички банки, предлагащи ипотечни 

кредити, които се съгласяват с необходимите критерии. Банката партньор ще продължи да носи 

отговорност за целия финансов анализ, свързан с нормалния процес на одобрение на ипотечни 

кредити. Банката партньор ще се съгласи да приеме критериите на сертифициращата организация и 

да приеме сертифицираните проекти като валидни да получат по-изгодните условия за „Зелена 

ипотека”. Банката партньор също така се съгласява да предложи съществено намаление на 

лихвения процент, съизмеримо с намаляването на риска от неизпълнение и засилената 

дългосрочна стойност на активите на домовете, квалифицирани за „Зелени ипотеки”. Тази отстъпка 

трябва да бъде значителна спрямо нормалната пазарна оферта, а не да се компенсира с 

допълнителни такси и да се запазва за целия период на ипотечния заем. 

Промотиране на ползите от „ Предварителното сертифициране” на „Зелените домове”  

Инвеститорът / предприемачът е съгласен в началото на процеса на разработване да приеме 

критериите за „Зелени домове” и да подпише “Споразумение за предварителна сертификация”. 

Инвеститорът / предприемачът се среща със сертификатора и партниращата банка, за да обсъдят 

включването на проекта в тяхната програма за „Зелена ипотека”. При съгласие на партньорите и 

прието и подписано “Споразумение за предварителна сертификация” инвеститорът / 

предприемачът може да започне да продава проекта си като “предварително сертифициран за 

зелени жилища” и да информира потенциалните купувачи, че ще имат специална отстъпка от 

финансирането чрез Програмата за „зелена ипотеки”. Единствената отговорност на инвеститора / 

предприемача е да постигне всички необходими критерии при завършване на строителството, за да 

може да му бъде издаден сертификат за одобрение на „Зелена ипотека”. Всички реклами за 

лихвени проценти трябва да съответстват на местното законодателство. 
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