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ОБОБЩЕН ОТЧЕТОБОБЩЕН ОТЧЕТОБОБЩЕН ОТЧЕТОБОБЩЕН ОТЧЕТ    

За дейността по проект: “Изграждане на знания и умения за повишаване на 
енергийната ефективност в частни и обществени сгради” за периода от юни 2006 до 
февруари 2008   

 

През отчетния период продължи изпълнението на дейностите, планирани по 
отделните компоненти на проекта. Отчетени бяха резултатите от проведените дискусии и 
направените изводи и препоръки по време на заседанието на разширения Ръководен съвет, 
проведен на 12 юли 2007 в София. 

 

Компонент 1Компонент 1Компонент 1Компонент 1::::    

ПОВИШАВАНЕ НА ЗНАНИЯПОВИШАВАНЕ НА ЗНАНИЯПОВИШАВАНЕ НА ЗНАНИЯПОВИШАВАНЕ НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА ТА И УМЕНИЯТА НА ТА И УМЕНИЯТА НА ТА И УМЕНИЯТА НА МЕСТНИТЕ АРХИТЕКТИ ИМЕСТНИТЕ АРХИТЕКТИ ИМЕСТНИТЕ АРХИТЕКТИ ИМЕСТНИТЕ АРХИТЕКТИ И    
ИНЖЕНЕРИ ДА СЪБЛЮДАВИНЖЕНЕРИ ДА СЪБЛЮДАВИНЖЕНЕРИ ДА СЪБЛЮДАВИНЖЕНЕРИ ДА СЪБЛЮДАВАТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВАТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВАТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВАТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ НОСТ ПРИ НОСТ ПРИ НОСТ ПРИ 
ПРОЕКТИРАНЕТО НА СГРПРОЕКТИРАНЕТО НА СГРПРОЕКТИРАНЕТО НА СГРПРОЕКТИРАНЕТО НА СГРАДИ АДИ АДИ АДИ     

 

Основният акцент в изпълнението на този компонент е поставен върху:  

(а) създаването на Учебен, информационен и консултантски център (УИКЦ) по 
енергийна ефективност и устойчиво развитие (резултат 1.1),  

(б) разработването на учебно-информационни материали за дейността на центъра 
(резултат 1.5); 

(в) обучение по основните направления на УИКЦ (във връзка с компоненти 1, 2 и 3) 

(г) пилотни проекти (резултати 1.2, 1.3 и 1.4).  

Основните резултати от дейностите по този компонент са следните: 

    

(а) Създаване на Учебно(а) Създаване на Учебно(а) Създаване на Учебно(а) Създаване на Учебно----информационен и консултантски център (УИКЦ) по информационен и консултантски център (УИКЦ) по информационен и консултантски център (УИКЦ) по информационен и консултантски център (УИКЦ) по 
енергийна ефеенергийна ефеенергийна ефеенергийна ефективност и устойчиво развитие ктивност и устойчиво развитие ктивност и устойчиво развитие ктивност и устойчиво развитие (резултат 1.1)    

 

Извършено през периода юни 2006 - февруари 2008   

Разработена е концепция за дейността на центъра (Приложение, т. 1.), проекто-
споразумение с партньорите (Приложение, т. 2.) и проекто-правилник за дейността 
(Приложение, т. 3.). Тези материали бяха обстойно разгледани на многобройни срещи и 
дискусии с представители на потенциални партньори на центъра, сред които: Университетът по 
архитектура, строителство и геодезия в София, Техническите университети в София и Габрово, 
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Архитектурния факултет във Варна, Висшето строително училище в София, Института по публична 
администрация, Съюза на архитектите в София, Камарата на архитектите в София, Общинската 
мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, Националното сдружение на общините в 
Република България, неправителствени организации, местни власти и др. (Приложение, т. 4.). В 
резултат бяха възприети следните основни принципи за по-нататъшното развитие на центъра и 
за неговите тематични направления: 

По характера на центъра. С оглед на характера и целите на центъра и неговата 
бъдеща обвързаност с многобройни и различни партньори, се прецени за целесъобразно УИКЦ 
да функционира като виртуален центървиртуален центървиртуален центървиртуален център, основан на преки и дистанционни форми на обучение 
със специфични учебни техники и материали, предимно на електронни носители. Приема се, че 
тази форма на центъра е по-достъпна и приспособима към нуждите и възможностите на 
различни целеви групи обучаеми, както и към възможностите на бъдещите партньори (съгласно 
уточнен резултат 1.1) (Приложение, т. 5.).  

Тематични направления. Първоначално Центърът ще развива дейността си в две две две две 
основни тематични направленияосновни тематични направленияосновни тематични направленияосновни тематични направления – “Устойчиво развитие и общинско енергийно планиране” и 
“Енергийна ефективност в сградите”. Във връзка с това, за първото тематично направление е 
разработена електронна платформа, върху която понастоящем се изгражда учебно-
информационната база на центъра (тематично направление “Устойчиво развитие и общинско 
енергийно планиране” се разработва в компонент 2). 

    

(б) (б) (б) (б) Разработване на учебноРазработване на учебноРазработване на учебноРазработване на учебно----информационни материали за информационни материали за информационни материали за информационни материали за     
дейността на центъра дейността на центъра дейността на центъра дейността на центъра (резултат 1.5)    

 

П о  о б щ и н с к о  е н е р г и й н о  п л а н и р а н е  

Извършено през периода юни 2006 - февруари 2008   

От самото начало на проекта протича основен преглед и актуализация на 
съществуващата методиката по ОЕП, разработена в проекта на ГЕФ/ПРООН „Демонстрационна 
зона за ЕЕ в Габрово”. Тя премина през аналитичен преглед на съществуващото ръководство, 
продължи в първите учебни курсове през 2007 и 2008 г., както и в процеса на разработването 
на пилотните енергийни програми на 5 избрани общини и ще завърши със съставянето на нова 
редакция на методиката и публикуване на учебно пособие (резултат 2.1, 2.3) 

Предстоящи задачи през 2008 г. 

През 2008 г. се предвиждат следните практически резултати по това тематична 
направление (предвидени в програмата на компонент 2, съгласно уточнения резултат 2.1): 

- завършване на актуализираното учебно пособие по ОЕП и учебни програми за 
различни целеви групи обучаеми – III тримесечие; 

- публикуване на новото учебно пособие по ОЕП – IV тримесечие; 
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- електронно пособие за дистанционно обучение по ОЕП – IV тримесечие. 

 

П о  е н е р г и й н а  е ф е к т и в н о с т  в  с г р а д и т е  

Извършено през периода юни 2006 - февруари 2008   

С участието на местни консултанти е разработена подробна структура на учебно 
пособие по енергийна ефективност в сградите, предназначено за студенти и практикуващи 
архитекти проектанти и инвеститори. Изготвена е и работна електронна платформа за неговото 
зареждане и тестване. Завършени са работни версии на частите „Устойчиво развитие” и 
„Биоклиматична архитектура”. През 2008 г. предстои да се извърши следното: 

На основата на събраната информация и разработките по учебното пособие е 
изготвен проект за учебна програма от 30 учебни часа за архитекти в новия Европейски 
университет в Перник (резултат 1.5). 

Предстоящи задачи през 2008 г. 

През настоящата година предстои да се извърши следното (резултат 1.5): 

- завършване на първа работна версия на комплекта от учебни материали по 
съгласувана между участниците програма (II-III тримесечие); 

- разработена първата версия на комплекта от програми за обучение за 
провеждането на пилотните курсове за архитекти и инженери (III тримесечие); 

- разработена първата версия на комплекта от програми за обучение на  студенти 
(IV тримесечие). 

 

З а  м е с т н и т е  к о н с у л т а н т с к и  б ю р а   

Извършено през периода юни 2006 - февруари 2008   

За нуждите на местните консултантски бюра по енергийна ефективност са съставени 
са два комплекта от учебно-информационни материали, предназначени за използване от 
общинските специалисти в информационните бюра по енергийна ефективност (резултат 2.1): 

- материали, свързани с обучението, комплектувани изцяло в печатен и 
електронен формат (Приложение, т. 7); 

- материали, които ще се разпространяват от служителите на бюрата (Приложение, 
т. 8). 

Съставена е учебна програма и е проведено обучение на специалистите от първите 
консултантски бюра в Добрич и Габрово (резултат 2.1).  

Предстоящи задачи през 2008 г. 

Предстои текущо да се допълват и актуализират учебно-информационните 
материали (срок: постоянен). 
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(в) (в) (в) (в) Организиране и провеждане на Организиране и провеждане на Организиране и провеждане на Организиране и провеждане на учебни учебни учебни учебни курсове курсове курсове курсове в УИКЦв УИКЦв УИКЦв УИКЦ        
(резултат 1.1 във връзка с компоненти 2, 3 и 4) 

 

П о  о б щ и н с к о  е н е р г и й н о  п л а н и р а н е  

Извършено през периода юни 2006 - февруари 2008   

По направление „Общинско енергийно планиране” са проведени учебни курсове и 
семинари за 178 представители на 82 общини (Приложение, т. 6). По време на тези курсове са 
тествани принципите на актуализираната методика по ОЕП. 

Предстоящи задачи през 2008 г. 

Планирани са следните практически резултати: 

- обучение на специалисти от 40 български общини на основата на 
актуализираната методика (I – IV тримесечие); 

- подготовка и участие в тематични заседания на общинските съвети в поне 3 
пилотни общини (II - III тримесечие). 

 

П о  е н е р г и й н а  е ф е к т и в н о с т  в  с г р а д и т е :  

Извършено през периода юни 2006 - февруари 2008   

През отчетния период не са планирани и осъществявани дейности по тази задача. 

Предстоящи задачи през 2008 г. 

Обучението на архитекти, инженери и студенти по енергийна ефективност е 
планирано да започне през 2008 г. Предвижда се да си извърши следното: 

- провеждане на международен методически семинар по съгласуването на 
учебните програми и методите на обучение с участието на чуждестранен консултант (IV 
тримесечие) – резултат 1.1; 

- провеждане на пилотни учебни курсове по енергийна ефективност в сградите (IV 
тримесечие). 

 

З а  с п е ц и а л и с т и  в  к о н с у л т а н т с к и т е  б ю р а   

Извършено през периода юни 2006 - февруари 2008   

Първият учебен курс за общински специалисти от две общини (Добрич и Габрово) е 
проведен на 22 февруари 2008 г.  

Предстоящи задачи през 2008 г. 
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- обучение на останалите специалисти от останалите две общини, които ще работят в 
информационните бюра по енергийна ефективност (I – IV тримесечие). 

    

((((гггг) ) ) ) Разкриване и разработване на пРазкриване и разработване на пРазкриване и разработване на пРазкриване и разработване на пилотни проектиилотни проектиилотни проектиилотни проекти    на сградина сградина сградина сгради    
(резултати 1.2., 1.3. и 1.4 във връзка с компоненти 2, 3 и 4)    

 

Извършено през периода юни 2006 - февруари 2008   

От началото на проекта са проведени 140 работни срещи/консултации с общо 59 
собственика, включително общини (Приложение, т. 23). В резултат от тези срещи и консултации е 
сключено едно споразумение за проектиране и мониторинг при изграждането на ново 
енергийноефективно ваканционно селище “Райски кът” (1 100 м2) и десет споразумения за 
проектиране на енергийноефективна реконструкция на съществуващи сгради. Тези пилотни 
обекти са подробно разгледани в компонент 2 (за обществени сгради), компонент 3 (за частни 
жилищни сгради) и компонент 4 за хотели и МСП) – резултат 1.2.  

Дейностите за постигане на резултат 1.3 се очаква да започнат през лятото на 2008 
г. за ваканционното селище Райски кът. 

Дейностите за постигане на резултат 1.4 ще започнат след приключване на 
дейностите по резултат 1.3 (не по-рано от 2009 г.).   

Предстоящи задачи през 2008 г. 

През 2008 г. срещите и консултациите с нови потенциални инвеститори ще 
продължат. Планират се най-малко по 2 срещи на месец с нови фирми/собственици/общини да 
бъдат провеждани.   

     

Компонент 2Компонент 2Компонент 2Компонент 2::::    

СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИСЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИСЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИСЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВО ТЪРСЕНЕ НА ИНВЕСТВО ТЪРСЕНЕ НА ИНВЕСТВО ТЪРСЕНЕ НА ИНВЕСТВО ТЪРСЕНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛАСТТА НА ИЦИИ В ОБЛАСТТА НА ИЦИИ В ОБЛАСТТА НА ИЦИИ В ОБЛАСТТА НА 
ЕНЕРЕНЕРЕНЕРЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ СГРАДВ ОБЩЕСТВЕНИТЕ СГРАДВ ОБЩЕСТВЕНИТЕ СГРАДВ ОБЩЕСТВЕНИТЕ СГРАДИИИИ    

    

Дейността по този компонент протича в следните направления:  

(а) разработване на учебни материали за служителите в информационно-
консултантските бюра (резултат 2.1); 

(б) информация  за изпълнени мерки за енергийна ефективност в сгради след 
енергийни обследвания (резултат 2.2); 

(в) актуализация на методиката и ръководството по ОЕП и обучение на общински 
специалисти (резултат 2.3); 
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(г) актуализиране на съществуващи общински енергийни програми и обновяване на 
общински сгради (резултат 2.4). 

 

(а) Разработване на учебни материали за служителите в информационно(а) Разработване на учебни материали за служителите в информационно(а) Разработване на учебни материали за служителите в информационно(а) Разработване на учебни материали за служителите в информационно----
консултантските бюра консултантските бюра консултантските бюра консултантските бюра (резултат 2.1) 

 

Дейностите за постигане на този резултат са описани в компонент 1, т. (б) и (в) във 
връзка с резултат 1.1. 

 

(б) Информация за изпълнени мерки за енергийна ефективност в сгради (б) Информация за изпълнени мерки за енергийна ефективност в сгради (б) Информация за изпълнени мерки за енергийна ефективност в сгради (б) Информация за изпълнени мерки за енергийна ефективност в сгради след след след след 
енергийни обследвания енергийни обследвания енергийни обследвания енергийни обследвания (резултат 2.2)    

 

Извършено през периода юни 2006 - февруари 2008   

На основата на предоставени от АЕЕ данни за 2006 г. е извършен анализ на 
периодите между завършването на енергийни обследвания и тяхното изпълнение. Използвани 
са резултатите от 58 енергийни обследвания в областта на здравеопазването, от които 
препоръчаните мерки са изпълнени частично в 24 обекта, а управителите на 12 обекта са 
потвърдили желанието си да приложат предписаните от енергийните обследвания мерки. 
Анализът се осъществи чрез преки контакти с инвеститорите. Въз основа на практиката на 
Българския фонд за енергийна ефективност са установени сроковете за осигуряване на 
финансиране след завършването на енергийните обследвания (Приложение, т. 9).  

Предстоящи задачи през 2008 г. 

Анализът ще се допълни с данни за 2007 г. 

    

(в) Актуализация на методиката и ръководството по ОЕП и обучение на общински (в) Актуализация на методиката и ръководството по ОЕП и обучение на общински (в) Актуализация на методиката и ръководството по ОЕП и обучение на общински (в) Актуализация на методиката и ръководството по ОЕП и обучение на общински 
специалисти специалисти специалисти специалисти (резултат 2.3)    

 

Дейностите са описани в компонент 1, т. (б) във връзка с резултат 1.1.  

 

(г) Актуализиране на съществуващи общински енергийни прог(г) Актуализиране на съществуващи общински енергийни прог(г) Актуализиране на съществуващи общински енергийни прог(г) Актуализиране на съществуващи общински енергийни програми и обновяване на рами и обновяване на рами и обновяване на рами и обновяване на 
общински сградиобщински сградиобщински сградиобщински сгради (резултат 2.4)    

 

Извършено през периода юни 2006 - февруари 2008   
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На 7 работни семинара, учебни курсове и други публични прояви бе оказана 
техническа помощ за подготовка на общински специалисти и ръководители и за актуализиране 
на общински енергийни програми (Приложение, т. 10). В тях са участвали общо 82  общини със 
178 техни представители. На работен семинар в Габрово бяха представени за публично 
обсъждане програмите на 4 общини (Белене, Габрово, Свищов и Монтана). На основата на 5 
избрани общини (Габрово, Добрич, Лом, Мадан и Смолян) продължи работата по тестване на 
методиката по ОЕП. Във връзка с това бяха извършени работни посещения и срещи с общински 
ръководители в 11 общини – София, Разград, Свищов, Лом, Белене, Смолян, Мадан, Добрич, 
Шумен, Габрово и Пазарджик (Приложение, т. 11).  

Обсъжда се включването на общински сгради от пилотните и други общини в 
програмата на проекта. Във връзка с това са осъществени 8 работни срещи и технически 
консултации с 4 общини – Смолян, Радомир, Добрич и Бургас. Като резултат са извършени 6 
енергийни обследвания на типични (представителни) общински обекти (Бургас и Смолян). 
Очаква се общините да използват енергийните обследвания и да приложат предписаните мерки 
чрез финансиране от Европейските структурни фондове (Приложение, т. 12). 

Съвместно с финансовата компания Елана Холдинг е съставена програма за 
взаимодействие с българските общини по разработването на инвестиционни проекти за 
финансиране от Структурните фондове на ЕС. Проведени са съвместни срещи с ръководствата 
на общини (област и община Разград, 10 общини от област Шумен и 19 общини от ЕкоЕнергия) и 
е предложена комплексна техническа помощ за съставяне на пакети от инвестиционни проекти 
(Приложение, т. 13). 

Предстоящи задачи през 2008 г. 

Предстои да се извърши следното: 

- завършване на актуализацията на методиката за разработване на общински 
енергийни програми на основата на 5 пилотни общински програми (I - II тримесечие); 

- техническа помощ за актуализиране на 40 общински енергийни програми; 

- енергийни обследвания на 6 общински сгради. 

 

Компонент 3Компонент 3Компонент 3Компонент 3::::    

СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИСЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИСЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИСЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВО ТЪРСЕНЕ НА ИНВЕСТВО ТЪРСЕНЕ НА ИНВЕСТВО ТЪРСЕНЕ НА ИНВЕСТВО ТЪРСЕНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛАСТТА НА ИЦИИ В ОБЛАСТТА НА ИЦИИ В ОБЛАСТТА НА ИЦИИ В ОБЛАСТТА НА 
ЕНЕРГИЙЕНЕРГИЙЕНЕРГИЙЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В СНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В СНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В СНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДИТЕ ОТ ЖИЛИЩНИЯ ГРАДИТЕ ОТ ЖИЛИЩНИЯ ГРАДИТЕ ОТ ЖИЛИЩНИЯ ГРАДИТЕ ОТ ЖИЛИЩНИЯ СЕКТОРСЕКТОРСЕКТОРСЕКТОР    

    

Дейността по този компонент е съсредоточена в следните напраления:  

(а) създаване на общински информационни бюра по енергийна ефективност в 4 
общини (резултат 3.1); 



Глобален екологичен фонд / Програма на ООН за развитие 

Изграждане на знания и умения за повишаване на енергийната ефективност  
в частни и обществени сгради 

Обобщен отчет, 6 март 2008 г. 

(б) информационни кампании по енергийна ефективност и енергийни обследвания 
(резултат 3.2); 

(в) изготвяне на наръчник по финансиране на проекти за енергийна ефективност в 
жилищни сгради (резултат 3.3); 

(г) пилотни проекти на жилищни сгради (резултат 3.4); 

(д) техническа помощ за изпълнението на Националната програма за обноваване ан 
жилищните фондове (резултат 3.5).  

 

(а) Създаване на общински информационни бюра оп енергийна ефективност в 4 (а) Създаване на общински информационни бюра оп енергийна ефективност в 4 (а) Създаване на общински информационни бюра оп енергийна ефективност в 4 (а) Създаване на общински информационни бюра оп енергийна ефективност в 4 
общини общини общини общини (резултат 3.1)    

 

Извършено през периода юни 2006 - февруари 2008   

Разработенни са концепция за дейността на информационните бюра и типово 
споразумение с общините-домакини. Сключено е споразумение за разкриване на 
информационно бюро в Добрич.  

Предстоящи задачи през 2008 г. 

Предстои да се извърши следното: 

- да се разкрие информационното бюра в Добрич (I тримесечие); 

- да се изберат още 3 общини, в които да се разкрият информационни бюра (II - IV 
тримесечие). 

 

(б) Информационни кампании по енергийна ефективност и енергийни обследвания (б) Информационни кампании по енергийна ефективност и енергийни обследвания (б) Информационни кампании по енергийна ефективност и енергийни обследвания (б) Информационни кампании по енергийна ефективност и енергийни обследвания 
(резултат 3.2) 

 

Извършено през периода юни 2006 - февруари 2008   

Разработен е пакет от 5 информационни материала (Приложение, т. 14.), които са 
изготвени в печатен и елекронен формат. Извършени са 2 енергийни обследвания - едно 
енергийно обследване на жилищна сграда в ж.к. «Люлин» и едно на студентско общежитие в 
Студентския град в София.  

Предстоящи задачи през 2008 г. 

Предстои да се извърши следното: 

- провеждане на информационна кампания във връзка с разкриването на 
бюрата в общините-домакини; 
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- подвижна изложба от постери с успешни практики от Европейския съюз и от 
България за временно излагане в общините; 

- допълнителни информационни материали за ОИБ по енергийна ефективност; 

- техническа оценка на енергийните обследвания по проекта на ПРООН ”Обновен 
дом”. 

    

(в) Наръчник по финансиране на проекти за ЕЕ в жилищни сгради (в) Наръчник по финансиране на проекти за ЕЕ в жилищни сгради (в) Наръчник по финансиране на проекти за ЕЕ в жилищни сгради (в) Наръчник по финансиране на проекти за ЕЕ в жилищни сгради     
(резултат 3.3)    

 

Извършено през периода юни 2006 - февруари 2008   

Изготвен е Наръчник, публикуван в страницата на ЕнЕфект и на проекта.  

Предстоящи задачи през 2008 г. 

Наръчникът ще се допълва и актуализира периодично през цялата година.  

 

(г) Пилотни проекти на жилищни сгради (г) Пилотни проекти на жилищни сгради (г) Пилотни проекти на жилищни сгради (г) Пилотни проекти на жилищни сгради (резултат 3.4 ) 

 

Извършено през периода юни 2006 - февруари 2008   

Разработен е идеен проект на жилищет комплекс с обществено обслужване в 
Благоевград (частен инвеститор). Изготвен е технически проект за жилищна секция в блок 17 в 
Благоевград (по проекта на ПРООН ”Обновен дом”).  

Разработени са частични проекти и е оказана техническа помощ при 
проектирането, строителството и финансирането на 3 обекта на частни инвеститори 
(Приложение, т.16).  

Осъществени са 38 работни срещи и технически консултации с 11 собственика 
(Приложение, т. 15.). Във връзка с това са сключени 2 споразумения за сътруднчество. 

Предстоящи задачи през 2008 г. 

През 2008 г. се предвижда дейността по тази задача да протече в съответствие с 
двустранното споразумение между настоящия проект и проекта на ПРООН ”Обновен дом“, както 
следва: 

- разширено планово задание за обновяване на съществуващи жилищни сгради 
на основата на различни нормативни равнища (III тримесечие); 

- разработване на допълнителни варианти на пилотната секция в Благоевград на 
основата на различни нормативни равнища с технико-икономически сравнителни анализи (II 
тримесечие); 
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- допълнителни вариантни идейни проекти и сравнителни анализи на обекти, 
включени в проекта на ПРООН „Обновен дом” на основата на различни нормативни равнища (II 
– IV тримесечие). 

 

(д) Техническа помощ за и(д) Техническа помощ за и(д) Техническа помощ за и(д) Техническа помощ за изпълнението на Националната програма за обноваване на зпълнението на Националната програма за обноваване на зпълнението на Националната програма за обноваване на зпълнението на Националната програма за обноваване на 
жилищните фондове жилищните фондове жилищните фондове жилищните фондове (резултат 3.5) 

 

Извършено през периода юни 2006 - февруари 2008   

В момента се изготвя аналитичен преглед на състоянието на съществуващия 
жилищен сграден фонд и на готовността за изпълнение на Националната програма за неговото 
обновяване (първи работен вариант).  

Предстоящи задачи през 2008 г. 

Предстои да се извърши следното: 

- завършване на аналитичния преглед и формулиране на препоръки (II тримесечие); 

- съставяне на първа работна версия на технически наръчник за обновяване на 
съществуващи жилищни сгради във връзка с компонент 5 (IV тримесечие). 

 

Компонент 4Компонент 4Компонент 4Компонент 4::::    

СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИСЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИСЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИСЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВО ТЪРСЕНЕ НА ИНВЕСТВО ТЪРСЕНЕ НА ИНВЕСТВО ТЪРСЕНЕ НА ИНВЕСТВО ТЪРСЕНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛАСТТА НА ИЦИИ В ОБЛАСТТА НА ИЦИИ В ОБЛАСТТА НА ИЦИИ В ОБЛАСТТА НА 
ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДИТЕ ОСТ В СГРАДИТЕ ОСТ В СГРАДИТЕ ОСТ В СГРАДИТЕ ОТ ЧАСТНИЯ СЕКТОР В ОТ ЧАСТНИЯ СЕКТОР В ОТ ЧАСТНИЯ СЕКТОР В ОТ ЧАСТНИЯ СЕКТОР В 
ОБЛАСТТА НА УСЛУГИТЕОБЛАСТТА НА УСЛУГИТЕОБЛАСТТА НА УСЛУГИТЕОБЛАСТТА НА УСЛУГИТЕ    ––––    ХОТЕЛИ И МАЛКИ И СРЕХОТЕЛИ И МАЛКИ И СРЕХОТЕЛИ И МАЛКИ И СРЕХОТЕЛИ И МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
((((МСПМСПМСПМСП))))    

    

Дейността по този компонент е съсредоточена в следните основни направления: 

(а) информационни кампании и енергийни обследвания в хотелски сгради (резултат 
4.1); 

(б) техническа помощ за подготовка и финансиране на проекти за енергийна 
ефективност в хотели и малки и средни предприятия (резултат 4.2); 

(в) пилотни проекти (резултат 4.3. и 4.4). 

    

(а) Информационни кампании и енергийни обследвания в хотелски сг(а) Информационни кампании и енергийни обследвания в хотелски сг(а) Информационни кампании и енергийни обследвания в хотелски сг(а) Информационни кампании и енергийни обследвания в хотелски сградирадирадиради    (резултат 
4.1.) 
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Извършено през периода юни 2006 - февруари 2008   

През 2007 г. започна информационна кампания за намаляване на енергийните 
разходи в хотелите, която се провежда чрез печатни материали, публикации в периодични 
печатни издания и в специализирани сайтове в Интернет и чрез участия в тематични семинари и 
изложения на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), която обединява 
собственици на 4500 хотела в България. Проведени са срещи със собственици на МСП (мебелни 
предприятия във Велинград и др.) по възможностите за финансиране на проекти за енергийна 
ефективност и за използването на отпадъчна дървесина за производство на енергия. Изготвени 
са четири енергийни обследвания (един хотел, една административна сграда и две МСП). 

Предстоящи задачи през 2008 г. 

Информационната кампания в хотелите ще продължи и ще се адаптира към 
променящите се условия в сектора. Предстои да се изготвят още 3 енергийни обследвания на 
хотелски сгради.  

    

(б) Техническа помощ (б) Техническа помощ (б) Техническа помощ (б) Техническа помощ за подготовка и финансиране на проекти за енергийна за подготовка и финансиране на проекти за енергийна за подготовка и финансиране на проекти за енергийна за подготовка и финансиране на проекти за енергийна 
ефективност в хотели и малки и средни предприятияефективност в хотели и малки и средни предприятияефективност в хотели и малки и средни предприятияефективност в хотели и малки и средни предприятия    
(резултат 4.2.) 

 

Извършено през периода юни 2006 - февруари 2008   

Разработени са две инвестиционни предложения за енергийно обновяване на 
хотелски комплекти. Извършен е задълбочен анализ на хотелския сектор с оглед на 
възможностите за постигане на определените в проектния документ резултати и индикатори. Във 
връзка с това са направени изводи и предложения, които ще се докладват на Управляващия 
комитет на проекта на 11 март 2006 г. 

Предстоящи задачи през 2008 г. 

През 2008 г. се предвижда да се разработят две нови инвестиционни предложения. 
На основата на анализа на състоянието на хотелския сектор и на осъществените досега 
дейности, се предвижда да се изготви технически наръчник за енергийно обновяване на 
хотелски сгради и комплекси. 

    

(в) Пилотни проекти(в) Пилотни проекти(в) Пилотни проекти(в) Пилотни проекти    (резултат 4.3. и 4.4.) 

 

Извършено през периода юни 2006 - февруари 2008   

Разкрити са пилотни обекта и е извършено частично и цялостно техническо 
проектиране на 6 пилотни проекти за хотели и МСП (Приложение, т. 16). Осъществени са 82 
работни срещи семинари и технически консултации с 38 собственика, включително асоциации 
(Приложение, т. 17). Във връзка с това са сключени 2 споразумения за сътруднчество.  
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Предстоящи задачи през 2008 г. 

Предвижда се да се разкрият още 2 нови пилотни проекти. Във връзка с последните 
развития в сектора се предлага да се насочат повече усилия към разработването на техническия 
наръчник по т. (б) (подлежи на потвърждаване от Ръководния комитет на проекта). 

 

Компонент 5Компонент 5Компонент 5Компонент 5::::    

ПОВИШАВАНЕ НА СПОСОБПОВИШАВАНЕ НА СПОСОБПОВИШАВАНЕ НА СПОСОБПОВИШАВАНЕ НА СПОСОБНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ФНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ФНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ФНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ФИРМИ И ИРМИ И ИРМИ И ИРМИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНОТА НА ЕНЕРГИЙНОТА НА ЕНЕРГИЙНОТА НА ЕНЕРГИЙНОЕФЕКТИВНИТЕ ЕФЕКТИВНИТЕ ЕФЕКТИВНИТЕ ЕФЕКТИВНИТЕ УСЛУГИ ДА УСЛУГИ ДА УСЛУГИ ДА УСЛУГИ ДА 
НАВЛИЗАТ В МЕСТНИЯ ПНАВЛИЗАТ В МЕСТНИЯ ПНАВЛИЗАТ В МЕСТНИЯ ПНАВЛИЗАТ В МЕСТНИЯ ПАЗАР НА УСЛУГИАЗАР НА УСЛУГИАЗАР НА УСЛУГИАЗАР НА УСЛУГИ    

    

Дейността по този компонент е съсредоточена главно в следните две направления:  

(а) подпомагане на дейността на съществуващите асоциации на фирми и 
организации в областта на енергийно-ефективните услуги (резултат 5.1); 

(б) създаване на виртуален пазар на технически мерки и решения за повишаване на 
енергийната ефективност в сградите и интернет страница за предоставяне на информация по 
проекта (резултат 5.2). 

 

((((аааа))))    Подпомагане дейността на същПодпомагане дейността на същПодпомагане дейността на същПодпомагане дейността на съществуващите асоциации на фирми и организации ествуващите асоциации на фирми и организации ествуващите асоциации на фирми и организации ествуващите асоциации на фирми и организации 
в областта на енергийнов областта на енергийнов областта на енергийнов областта на енергийно----ефективните услуги ефективните услуги ефективните услуги ефективните услуги (Резултат 5.1.) 

 

Извършено през периода юни 2006 - февруари 2008   

Разработени са критерии за успешни практики за енергийна ефективност в 
сградите. На основата на тях са проучени базите данни на Агенцията за енергийна ефективност 
(АЕЕ) и на Европейската кампания Дисплей, но не са открити подходящи примери. Това наложи 
проучване на други информационни източници от Интернет пространството, от които са открити 
и предоставени за анализ 315 успешни примера. Извършва се периодичен преглед и анализ на 
избрани практики, които се документират в тримесечни отчети. На основата на извършените 
анализи и в съответствие с установените критерии се изготвят във вид за публикуване 106 
успешни практики (Приложение, т. 18). До момента са обработени и предоставени за тестване в 
работната страница по проекта 33 от тях. По отношение на добри практики от България са 
проучени данните, предоставени от списание “Къщата” както и от интернет. Продължава 
издирването на български примери.  

Предстоящи задачи през 2008 г. 

Предстои да се извърши следното: 
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- продължаване на събирането и обработването на успешни практики от чужбина (II 
– III тримесечие); 

- продължаване на работата по разкриване и обработване на успешни практики от 
България (до IV тримесечие). 

 

((((бббб))))    ССССъздаване на ъздаване на ъздаване на ъздаване на виртуален виртуален виртуален виртуален на услуги на услуги на услуги на услуги ппппоооо    енергийната ефективност в сградите енергийната ефективност в сградите енергийната ефективност в сградите енергийната ефективност в сградите 
(резултат 5.2.)    

 

Извършено през периода юни 2006 - февруари 2008   

Извършен е обзор на интернет страници, предлагащи пазарни услуги (Приложение, 
т. 19.). Изготвено е задание за създаване на уеб-сайт за Виртуален пазар на услуги по енергийна 
ефективност в сградите (Приложение, т. 20). Изготвени са списъци на фирми, предлагащи 
енергийни услуги и материали в областта на енергийната ефективност и строителството 
(Приложение, т. 21). Разработена е концепция и структура на интернет страницата за 
предоставяне на информация по проекта и страницата е създадена и публикувана н в Интернет 
(Приложение, т. 22.).   

През втората половина на 2007 г. започна тясно сътрудничество между работните 
колективи на настоящия проект и на проекта “Обновен дом”, финансиран от МРРБ и ПРООН. В 
хода на работата и в резултат на проведени продължителни проучвания и консултации със 
специалисти и фирми производители и разпространители на строителни материали и изделия 
идеята за Виртуалния пазар на услуги (ВПУ) бе доразвита и уточнена на основата на следните 
основни принципи:  

Характер и обхват на ВПУ. Тематичният обхват на ВПУ се съсредоточава върху 
многофамилните многоетажни жилищни сгради с акцент върху едропанелните, които са основен 
предмет на Националната програма за обновяване на жилищните фондове. ВП ще се състои от 
тематични каталози с типизирани архитектурно-строителни и инсталационни решения и детайли 
за обновяване на съществуващите многофамилни жилищни сгради. Отделните технически 
решения и детайли ще са придружени със спецификации на материалите, технически показатели 
за енергийна ефективност и ориентировъчни икономически разчети. Ако предложението на 
изпълнителната агенция за преструктуриране на дейността по компонент 4 в областта на 
хотелските сгради се възприеме от Управителния комитет на проекта, ВПУ ще включи в своя 
обхват и хотелски сгради.  

Цел на ВП. Така съставеният ВПУ ще улеснява обитателите, проектантите, 
предприемачите и строителите при избора на решения за обновяване на жилищни (евентуално 
и на хотелските) сгради и ще намалява времето и разходите за проектиране. Ще се улеснява и 
изборът на най-изгодни технико-икономически пакети от мерки и решения с оптимален ефект 
по отношение на енергийната ефективност. 

Така уточнените характер, обхват и цели на ВП ще позволят работата по него да 
започне по-рано от предвиденото (още през 2008 г.) и до края на годината да се завърши първа 
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работна версия на ВПУ, която ще може да се използва при бъдещи пилотни проекти, както и при 
евентуален следващ етап на проекта на ПРООН за обновяване на многоетажни жилищни сгради.  

Предстоящи задачи през 2008 г. 

Дейността по този компонент ще продължи както следва: 

- текущо актуализиране на информацията в страницата на проекта (I – IV 
тримесечие); 

- разработване на концепция, структура и разширено съдържание на ВПУ с 
указания за разработване на тази част от него, която ще се осъществи в рамките на настоящия 
проект (I - II тримесечие); 

- разработване на първа работна версия на ВПУ (II – IV тримесечие). 

 

 

Приложение:Приложение:Приложение:Приложение:    

Списък с приложени документи 

 


