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ВЪВЕДЕНИЕ 
„Вълната на обновяване“ на Европейския съюз си поставя за цел поне да удвои 

годишния темп на сградно обновяване до 2030 г., като същевременно насърчава 

оползотворяването на максималния потенциал за енергийна ефективност чрез дълбоко 

сградно обновяване. На този етап няма конкретно общопризнато определение за този 

термин, а концепциите на национално равнище се различават значително. Според доклада1 на 

Европейския институт за енергийните характеристики на сградите текущият годишен процент 

на дълбоко обновяване на равнище ЕС е средно само 0,2%, а ако искаме да постигнем 

климатичните цели за 2030 г., както и климатична неутралност до 2050 г., този процент трябва 

драстично да се увеличи, за да достигне 3% до 2030 г. и да се поддържа така до 2050 г. Трябва 

също да се има предвид, че до 2030 г. 70% от извършваните реновирания по сградите трябва 

да бъдат чрез метода на дълбокото сградно обновяване2. Ако сградният сектор не успее да 

намали своя дял от емисиите на парникови газове, това ще остави празнина от 10 до 14 

процентни пункта, която другите сектори няма да успеят да компенсират3. Сградите, 

притежавани от публични органи, формират значителен дял от сградния фонд и служат като 

пример и насърчение за останалите собственици на сгради. 

Нуждата от сградно обновяване се доказа 

и през последните две години, белязани от 

значими предизвикателства, като пандемията 

Ковид-19 и разразилата се война в Украйна, които 

доведоха до рекордни стойности на цените на 

енергията. От есента на 2021 г. цената на 

електроенергията в България расте значително, 

като в средата на декември 2021 г. средната 

стойност е с 25% над тази за октомври същата 

година. Увеличението е особено осезаемо за 

българските общини, като основният потребител 

на енергията в тях са сградите.  

По данни от проучване4, проведено от 

Националното сдружение на общините в 

България, обхващащо 181 общини, разходите за 

вода, енергия и горива са 2,5 пъти по-високи през 

2021 г. в сравнение с 2020 г. Този факт налага 

активни действия при търсенето на начини за 

максимално оползотворяване на потенциала за 

енергийна ефективност на местно равнище. 

Както ще видим по-долу, дълбокото 

сградно обновяване има потенциала да генерира 

и множество допълнителни (неенергийни) ползи, а това прави промяната на статуквото още 

по-важна. 

 
1 Доклад на BPIE -  https://www.bpie.eu/wp-content/uploads/2021/11/BPIE_Deep-Renovation-Briefing_Final.pdf  
2 Доклад на BPIE (2021). Deep renovation: Shifting from Exception to Standard Practice in EU Policy, p. 9. 
3 Eurima (2018). The key role of energy renovation in the net-zero GHG emission challenge, p. 3. 
4 Проучване на НСОРБ - https://www.namrb.org/bg/aktualno/razhodi-na-obshtinite-za-energonositeli-prez-2022-g  

Източник: pexels.com 

https://cor.europa.eu/bg/news/Pages/renovation-wave-cor-and-commission-launch-cooperation-to-boost-building-overhaul.aspx
https://www.bpie.eu/wp-content/uploads/2021/11/BPIE_Deep-Renovation-Briefing_Final.pdf
https://www.bpie.eu/wp-content/uploads/2021/11/BPIE_Deep-Renovation-Briefing_Final.pdf
https://www.eurima.org/uploads/files/modules/articles/1584371842_C&E%20climact_role-of-energy-renovation-in-net-zero-ghg-emission_2050-final.pdf
https://www.namrb.org/bg/aktualno/razhodi-na-obshtinite-za-energonositeli-prez-2022-g
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Определение за дълбоко сградно обновяване 
В законодателната рамка на ЕС все още не е установена или възприета единна правна 

дефиниция за това какво значи дълбоко обновяване. Въпреки това няколко страни членки 

(Табл. 1) са определили до известна степен какво включва понятието като част от техните 

дългосрочни стратегии за обновяване на сградния фонд.  

 

Таблица 1. Различни дефиниции на понятието „дълбоко сградно обновяване“ в страни от ЕС5 

Съгласно позицията на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITER) 

на ЕП от началото на 2023 г. относно преразглеждането на Директивата за енергийните 

характеристики на сградите6, "дълбоко обновяване" означава обновяване в съответствие с 

принципа "енергийната ефективност на първо 

място" и цели намаляване на емисиите на 

парникови газове, генерирани по време на 

обновяването през целия жизнен цикъл, което е 

съсредоточено върху съществени елементи на 

сградата, като: изолация на стени, покриви и 

подове; подмяна на външна дограма; 

вентилационно-отоплителни или отоплителни 

системи; и отстраняване на топлинни мостове, 

за да се осигури необходимият комфорт на 

обитателите през лятото и зимата, или 

обновяване, което води до намаляване с поне 60% 

на потреблението на първична енергия за 

сградите с най-лоши характеристики, за които е технически и икономически 

невъзможно да се постигне стандарт за нулево-емисионна сграда, трансформира сграда 

или секция от сграда: (а) преди 1 януари 2027 г., в сграда с почти нулево потребление на 

енергия; (б) от 1 януари 2027 г. в сграда с нулеви емисии. 

 
5 BPIE, https://www.bpie.eu/wp-content/uploads/2021/11/BPIE_Deep-Renovation-Briefing_Final.pdf 
6 https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/DV/2023/02-09/09_CA-
EPBD_EN.pdf   

Белгия (Фландрия) Обновяване до енергийно сертифициране с клас А (100 kWh/m²/у)

Белгия (Валония) Сградно обновяване, при което се постига спестяване на енергия в рамките на 75-100%

Чехия
Обновяване до енергийно сертифициране с клас А или В (<107 kWh/m²/у, което се очаква а бъде 

намалено до 79 kWh/m²/у към 2022 г.)

Дания Обновяване, при което се постига 60% намаление на първичното енергийно потребление

Естония Обновяване до енергийно сертифициране с клас С (<150 kWh/m²/у)

Франция Обновяване, при което се постига енергийно потребление от 80 kWh/m²/у

Люксембург
Обновяване до енергийно сертифициране с клас А или В, при което се очаква намаление на 

енергийното потребление средно със 72%

Испания
Обновяване, при което се постига повече от 60% намаление на първичното енергийно 

потребление

Швеция
Обновяване, при което се постига намаление на енергийната консумация от <50% за жилищни 

сгради и <40% за офиси.

https://www.bpie.eu/wp-content/uploads/2021/11/BPIE_Deep-Renovation-Briefing_Final.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/DV/2023/02-09/09_CA-EPBD_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/DV/2023/02-09/09_CA-EPBD_EN.pdf
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В резултат на дългогодишния опит в сферата на енергийните обследвания, 

проектирането и обученията, свързани с устойчивото използване на енергията в сградите, 

проведени от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, както и на база на анализи на 

добрите европейски практики, могат да се конкретизират следните минимални изисквания за 

постигане на дълбоко сградно обновяване в България:   

 

Неенергийни ползи от сградното обновяване  
Доказано е, че проектите за енергийна ефективност генерират голям брой 

допълнителни (неенергийни) ползи, които за съжаление в голяма степен или изобщо не се 

отчитат от собствениците на проекти и финансовите институции. Тези ползи, обаче, не са за 

подценяване при вземане на решения относно полезността на всеки проект. 

Според доклада „Многобройните предимства на енергийната ефективност” на 

Международната енергийна агенция (IEA) от 2014 г., освен преките измерими ползи от 

изпълнението на енергоспестяващите мерки, каквито са намаляването на енергийното 

потребление и на енергийните разходи, енергийната ефективност в сградите води и до редица 

други по-широки ползи за общината и местното население. Такива са например: 

➢ Подобряване на комфорта на обитаване; 

➢ Избягване на бъдещи разходи свързани с чистотата на въздуха; 

➢ Намаления на емисии от замърсяване, които могат да бъдат монетизирани – 

продаване на сертификати; 

➢ Подобряване на производителността на работещите и учащите се; 

➢ Намалени заболявания от проблеми с качеството на въздуха; 

➢ Намаляване на прекомерна зимна заболеваемост/смъртност, дължаща се на 

неадекватни условия в сградите; 

➢ Намаляване на болнични дни и престоя в болници;  

➢ Спестявания на разходи за разпределение на енергията; 

➢ Намаляване на натоварването на мрежата в поковите часове; 

Топлоизолацията на сградата е между 15-20 см за стени и 20-30 см за покрив

Прозорците са с троен стъклопакет, прецизно монтирани и с предвидено засенчване;

Избегнати са топлинните мостове

Внедрена е вентилационна система с високоефективна рекуперация

Внедрена е система за автоматизация, отчитаща нуждите и спецификите на сградата

Използва се възобновяема енергия, произведена в сграда или в близост до нея

https://www.iea.org/reports/multiple-benefits-of-energy-efficiency
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➢ Създаване на работни места, данъчни приходи; 

➢ Подобрен сграден фонд. 

Според изследванията и вече над 20-годишния опит в САЩ неенергийните ползи 

варират от 25% до 300% спрямо направените инвестиции. 

ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА ДЪЛБОКО 

СГРАДНО ОБНОВЯВАНЕ 
 

Основните стъпки при реализирането на проекти за сградно обновяване са 

представени на фигура 1. 

 
Фигура 1. Основните стъпки при реализирането на проекти за дълбоко енергийно обновяване на сградите 

По-долу стъпките са разгледани в детайли, като са отправени конкретни препоръки за 

тяхното правилно изпълнение.  

Избор на подходящ обект  
Българските общини имат задължение да разработват и публикуват планове за 

енергийна ефективност, както и ежегодно да представят отчети за постигнатите спестявания 

пред Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). Именно тези планове следва да се 

използват за идентифициране на приоритетните проекти на база оценка на нуждите и 

предварително зададени критерии, които биват както технико-икономически, така и социални, 

екологични и политически. При избора е добре да се отчита и проектната готовност, както и 

наличните за периода финансови инструменти.  

За добре обоснован информиран избор и насочване на ресурсите в правилна посока е 

нужно общинските специалисти да разполагат със структурирана информационна база данни 

за енергийното потребление и състоянието на сградния фонд. За целта може да се използват, 

както саморъчно направени файлове в MS Excel, така и съществуващи инструменти за 

обработка и обобщаване на информацията, а най-ефективният подход е въвеждане на 

Избор на подходящ обект 

Енергийно обследване

Избор на финансов инструмент

Възлагане

Проектиране/Изпълнение

Мониторинг
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Система за енергиен мениджмънт, която, освен горното, много точно и ясно регламентира 

задълженията и правомощията на отделните общински експерти.  

Към момента в България е налична Общинска енергийна информационна 

система7(ОЕИС), създадена от Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, която 

може да се използва безвъзмездно от общините у нас. Сред функциите на системата са: 

възможност за навременно проследяване, задълбочен анализ и възможности за контрол и 

прогноза на консумацията на енергия. Информацията и данните предоставят различни видове 

справки (фиг. 2), като: дялове на енергия и горива в общото годишно крайно потребление на 

енергия за сгради и улично осветление; месечно потребление на горива, енергия и вода; 

енергийно потребление и разходи за енергия; сравнителни графики според класификация и 

предназначение на сградите; сравнителни графики според енергийното потребление; общи 

архитектурни и строителни характеристики на сградите; данни от енергийни обследвания и др. 

 

Фигура 2. Сравнение на консумацията на енергия на детски градини в общината с информация за вида на 
използваните енергийни ресурси 

Практиката показва, че често изборът на приоритетен обект се базира най-вече на 

наличните програми за подпомагане, осигуряващи безвъзмездна помощ. В този случай 

обследването следва да се съобразява с изискванията на тези програми, но от изключителна 

важност е да не се постигне т.нар. „заключващ“ ефект, чрез изпълнението на компромисни 

мерки, които няма да позволят надграждане в бъдеще и постигане на дълбоко обновяване.  

Не бива да се забравя, че финансирането на меки мерки, като изготвянето на 

енергийни и технически обследвания, проектна документация, инвестиционни концепции и 

анализи, също би подпомогнало процеса, но следва да се отбележи, че за това е нужно да се 

демонстрира ангажиментът на общината за устойчиво управление на енергията. Именно 

 
7 Системата е финансирана от ОМЕЕ ЕкоЕнергия и частично по програма EUKI на Федералното министерство на 
околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Федерална република 
Германия 

https://municipalenergy.net/
https://municipalenergy.net/
http://www.ecoenergy-bg.net/
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използването на ОЕИС и/или въвеждането на Система за управление на енергията е 

предпоставка за привличане на такъв вид финансиране.  

Обследване за енергийна ефективност 
Обследването за енергийна 

ефективност (или енергийният одит) е процес, 

който се провежда от съответните акредитирани 

специалисти и чрез който се установяват 

енергийните характеристики на сградите и се 

идентифицират възможностите за намаляване на 

тяхното енергийно потребление. Процесът 

обединява задълбочен оглед на обекта, 

измерване с технически средства и събиране на 

комплексна информация от ползвателите с цел да 

се установи нивото на потребление на енергия 

спрямо специфичните нужди, функции и 

предназначение на сградите. Целта е да се 

определят конкретните приложими възможности 

за намаляване потреблението на енергия и да се 

препоръчат мерки за повишаване на енергийната 

ефективност. Процедурата завършва с обобщение 

на резултатите в доклад за енергийното 

обследване, резюме и обобщаващ документ – 

сертификат за енергийните характеристики на 

сградата.  

Обхватът и съдържанието на енергийното обследване са регламентирани в Закона за 

енергийната ефективност (ЗЕЕ) и неговите подзаконови актове. Не трябва да се забравя, че 

съгласно чл. 38 от ЗЕЕ „Сградите за обществено обслужване в експлоатация с разгъната 

застроена площ над 250 кв. м и сградите в експлоатация подлежат на задължително 

обследване и сертифициране“.  

От качеството на енергийното обследване зависят следващите стъпки в процеса на 

сградно обновяване и то следва да бъде проверено внимателно от съответния общински 

специалист, преди да бъде окончателно прието, тъй като несъответствия в документа могат да 

компрометират както процеса на проектиране, така и процеса на изпълнение. Именно затова 

то не трябва да се разглежда като едно неприятно задължение или просто инструмент за 

привличане на финансиране, а като документ с множество ползи за собственика/ползвателя 

на сградата. В обобщение, те биват: 

✓ подробна информация за състоянието на сградата и сградните системи; 

✓ подробна информация за потреблението на енергия (енергиен баланс); 

✓ конкретни препоръки за подобрение (енергоспестяващи мерки); 

✓ задание към проектанти и/или строители; 

✓ възможност за привличане на финансиране. 

Основните етапи при изготвянето на доклад от енергийно обследване, съответно 

издаване на Сертификат за енергийни характеристики на сградата, са описани по-долу. 
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Етап 1: Запознаване с обекта 
По време на този етап одиторът задължително трябва да посети сградата, да се 

запознае с нейната конструкция, системи за осигуряване на микроклимата, режими на 

ползване, комфорт на обитаване, начин на управление и история на извършваните ремонти.  

Задължение на възложителя е да изиска му се предоставят данни за потреблението на 

енергия, горива и вода за последните три календарни години. Често тази информация не е 

налична в удобен за предаване вид и е нужно време да се събере. Поддържането на база 

данни за енергийното потребление и средномесечните температури значително може да 

ускори процеса и да улесни енергийния одитор. Спомената по-горе ОЕИС позволява тази 

информация да се генерира за секунди само с няколко клика на мишката.  

 

Етап 2: Моделиране на сградата и определяне на базовата линия 
За определяне на енергийния клас на сградата се използва специализиран софтуер за 

компютърно моделиране. От изключителна важност е да се заложат правилните входни данни 

(площи, коефициенти на топлопреминаване, ефективност на сградните системи), за да се 

получат коректни резултати. Чрез софтуера се изчислява разпределението на консумацията на 

енергия по пера, като той дава възможност 

да се нормализира реалното потребление 

(Състояние) спрямо поддържаните в сградата 

температури и климатичните данни, за да се 

получи реалният разход, нужен за 

осигуряване на оптимален микроклимат в 

сградата (Базова линия).  

В доклада от енергийното обследване 

винаги се представят екраните от софтуера, 

което позволява да се направят елементарни 

проверки както за използваните от одитора 

вътрешни температури, така и за заложените 

площи на ограждащите елементи и техните 

коефициенти на топлопреминаване. 

Етап 3: Избор на енергоспестяващи мерки 
Това е най-важният етап от планирането на обновяването на сградата. От правилния 

избор на мерки и дейности за намаляване на енергийното потребление зависи успешното и 

ефективно изпълнение на проекта за обновяване, както и оползотворяването на максималния 

потенциал за енергийна ефективност.  

https://municipalenergy.net/
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Задължение на одитора е да 

разгледа разнообразие от възможни 

мерки, като предложи минимум два 

пакета, единият от които е да се постигнат 

нивата на националното определение за 

почти нулево енергийни сгради. 

Предложените пакети от мерки следва да 

се обсъдят в детайли с възложителя и при 

нужда да се актуализират с цел намиране 

на най-оптималното решение.  

Много често е невъзможно да постигнем дълбоко сградно обновяване само с един 

проект/етап поради прекалено високата инвестиция или поради факта, че вече има частично 

изпълнени мерки с остатъчен живот. В тези случаи е препоръчително да се изготви 

дългосрочен план за обновяването (фиг. 3), като се конкретизират отделните стъпки, спазвайки 

няколко основни правила, а именно: 

✓ Приоритетно се изпълняват мерките по ограждащите елементи и едва тогава, мерките 

по сградните системи и ВЕИ; 

✓ При прилагането на мерки за въздухоплътност винаги се предвижда вентилационна 

инсталация. 

 

Фигура 3. Пример за последователност на прилагане на мерки в процеса на дълбокото сградно обновяване  

Първата стъпка е основната препоръка в доклада от енергийното обследване и е 

отразена в сертификата към него. Именно на нея следва да се обърне специално внимание, 

като се опишат в детайли предлаганите мерки (напр. задължителните елементи на 

топлоизолационните системи или спецификите при полагане на вътрешна топлоизолация, ако 

е предвидена такава). Това се налага поради съществуващата практика в България докладът да 

служи като задание за следващите етапи в процеса на обновяването 

(проектиране/изпълнение).  

Етап 4: Издаване на сертификат и резюме 
Едва след проверка на доклада и съгласуване на енергоспестяващите мерки с 

възложителя следва да се пристъпи към издаване на Сертификат за енергийни характеристики 

на сградата и Резюме към доклада от енергийното обследване. Двата документа съдържат 

основните данни за сградата и са основен източник на информация за общинските 

специалисти. 

Клас
EPmin,

kWh/m2

EPmax,

kWh/m3 ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

A+ < 48

A 48 95

B 96 190

C 191 240

D 241 290

E 291 363

F 364 435

G > 435

A+

A

B

C

D

E

F

G

Състояние

Пакет 1

Пакети 2 и 3
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Изисквания към енергийното обследване 
Най-често при възлагане на енергийно обследване критерият за избор на изпълнител е 

най-ниска цена, като се разчита енергийният одитор да следва изискванията на приложимото 

законодателство. Това обаче често води до изпълнение на задачата с минимални усилия, без 

да се навлиза в нужните детайли, а именно те са от значение при амбицията за постигане на 

дълбоко сградно обновяване. Имено затова би следвало възложителят при поискване на 

оферти да уточни изискванията към обследването и придружаващия го доклад. Примерни 

изисквания за това са: 

➢ Оценка на топлинни мостове и въздухоплътност; 

➢ Оценка на топлинния комфорт и чистота на въздуха; 

➢ Оценка на ефективността на управление на сградните системи; 

➢ Подготовка на минимум два пакета от енергоспестяващи мерки и съгласуване на 

избрания пакет с възложителя; 

➢ Детайлно описание на избраните за изпълнение енергоспестяващи мерки; 

➢ Препоръки за правилна експлоатация, вкл. чрез промяна в поведението на 

ползвателите/обитателите; 

➢ Препоръки за финансиране според финансовите параметри на избрания пакет от 

мерки. 

Проверка на енергийно обследване 
В настоящия раздел са разгледани основни грешки в енергийните обследвания, които 

лесно могат да се проверят от общинските специалисти и съответно да се коригират преди 

официалното приемане на доклада.  

При плътните ограждащите елементи рядко се допускат грешки в изчисленията на 

коефициентите на топлопреминаване. Не е така обаче с определянето на техните площи, 

където може да се наблюдават сериозни разминавания, които впоследствие да 

компрометират изпълнението на проекта. Препоръчително е да се извърши проверка, като 

данните са налични в разпечатките от софтуера за моделиране, част от доклада.  

При прозорците често се наблюдава неправилно изчисление на коефициентите на 

топлопреминаване, като дори за такива с двоен стъклопакет с две бели стъкла се приемат 

коефициенти от порядъка на 1,7 до 2,2 W/m2K. 

Реалните изчисления показват, че коефициентът 

на топлопреминаване на такива прозорци е 

значително по-висок (фиг. 4), което води до 

заблуждаващи изчисления на софтуерния модел.  

От съществено значение за минимизиране 

на топлинните загуби е и правилният монтаж на 

прозорците при тяхната подмяна. Препоръчва се 

„изнесен монтаж“, при който прозорецът се 

монтира в рамките на топлоизолацията с цел 

минимизиране на топлинните мостове, а за 

осигуряване на въздухоплътността се използват 

специални лепенки. Подобна препоръка в 

енергийното обследване гарантира подобно 

изпълнение впоследствие.  
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Фигура 4. Изчисления на коефициента на топлопреминаване на прозорец  

Както бе споменато по-горе, от съществено значение е правилната оценка на 

въздухоплътността и топлинните мостове.  

При мерки по сградните системи следва задължително да се обърне внимание на 

препоръките за управление на системите. Следва да се има предвид, че управлението по 

външна температура е най-ниското ниво на автоматизация, а управление по температура на 

топлоносителя или според заетостта на помещенията може допълнително да намали 

разходите за енергия с 10% – 20%. 

Избор на финансов инструмент 
На база на определените в енергийното обследване основни финансови параметри на 

проекта, срок на откупуване, нетна сегашна стойност и вътрешна норма на възвращаемост 

следва да се избере и подходящ финансов инструмент за неговото осъществяване, а именно 

грантово финансиране, кредит чрез специализиран фонд или търговска банка, договор с 

гарантиран резултат (ДГР) или комбинация от горните. Дълги години в България се наблюдава 

практиката, жизнеспособни проекти с добри икономически показатели да изчакват с години 

финансиране по оперативни програми, като през периода се губят съществени финансови и 

енергийни ползи. Именно за такива проекти е редно, ако финансовото състояние на общината 

позволява, да се потърсят алтернативи, като кредитно финансиране или ДГР и те да се 

изпълняват възможно най-бързо във времето.  

При вземане на решение за изпълнение на проект чрез ДГР следва да се има предвид, 

че е нужна ясна и прозрачна методика за доказване на постигнатите спестявания. Често при 

цялостно сградно обновяване това е невъзможно поради факта, че компанията за енергийни 

услуги (ЕСКО) няма контрол върху управление на сградата и поведението на нейните 

обитатели. Предвид горното подходящи за ДГР са проекти, свързани с подмяна на топлинен 

източник, подмяна на осветление, въвеждане на автоматизация, при които лесно може да се 

отчитат генерираните спестявания.  

Често проектите за дълбоко сградно обновяване не са с атрактивни финансови 

параметри особено ако вече е изпълнена мярка за подмяна на горивната база (преминаването 

от дизелово гориво към природен газ в миналото рязко намаляваше разходите за отопление, 

което от своя страна водеше до неприемливи финансови параметри за мерките по 

ограждащите елементи). Имено за такива проекти следва да се търси грантово финансиране. 

Редно е обаче размерът на субсидията да е съобразен с нуждите на проекта, като тя следва да 

е ограничена до стойност, позволяваща на общината да я комбинира с алтернативен 

инструмент, като например ДГР или кредит.  
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Пример за използването на този подход (макар и несвързан със сградите) е проектът за 

обновяване на уличното осветление на община Габрово8. Поради допълнителни разходи за 

т.нар. мерки за реконструкция 

(подмяна на кабели и стълбове), 

проектът е със сравнително лоши 

финансови показатели и не би се 

реализирал чрез кредит и/или 

ДГР. На база на предварителните 

анализи е доказано, че субсидия 

в размер на 23% от общата 

инвестиция би направила проекта 

финансово изгоден. В случая 

Националният доверителен 

екофонд осигурява този ресурс и 

впоследствие е сключен ДГР. 

Подходът се оказва 

изключително успешен, тъй като 

проектът е реализиран точно 

преди резкия скок на цените на 

електроенергията, а постигнатите 

над 65% спестявания позволяват 

на общината да смекчи 

последиците от него.  

Възлагане 
Основополагащ при подготовката на документацията към обществената поръчка е 

начинът на възлагане. В практиката съществуват няколко модела, всеки със своите предимства 

и недостатъци: 

1) Възлагане на проектиране и в последствие на изпълнение; 

2) Възлагане на проектиране и изпълнение (инженеринг); 

3) Възлагане на проектиране, изпълнение и експлоатация.  

При модел (1) основната отговорност е на проектанта, като качеството на крайния 

продукт (технически/работен проект) зависи както от неговите компетенции, така и от 

изискванията и условията, заложени в заданието за проектиране. Отговорност на проектанта е 

да осъществява авторски надзор при самото изпълнение и да следи за качественото и 

коректно изпълнение на проектните детайли. При този подход следва да се изготвят 

изключително детайлни технически спецификации и задание за проектиране, но понякога 

дори това не е достатъчно, защото често се случва проектантът и изпълнителят да се обвиняват 

взаимно за недобре свършената работа и отговорността се размива между двамата 

изпълнители. Този риск може да бъде управляван успешно при наличие на добре подготвени 

общински специалисти, които да упражняват инвеститорски контрол. 

При модел (2) се сключва договор само с един изпълнител, които носи отговорност за 

крайния резултат от проекта. Теоретично това би следвало да е по-лесният за управление 

подход, но крайният резултат ще зависи от техническите спецификации към тръжната 

 
8 Повече за проекта може да намерите на: https://gabrovo.bg/bg/page/1492 

Енергийна ефективност на сградите — все 

още не се акцентира достатъчно върху 

разходната ефективност 

Основният извод от публикувания през 2022 г. 

доклад на Европейската сметна палата е, че 

съфинансираните от ЕС инвестиции в енергийна 

ефективност на сградите не са помогнали по 

разходно ефективен начин за постигане на целта 

за спестяване до 2020 г. Докладът заключва, че 

оперативните програми и подборът на проекти 

не са се ръководили от принципа за разходна 

ефективност и препоръчва да се подобрят 

планирането, подборът и мониторингът на 

инвестициите с цел повишаване на 

икономическата ефективност на разходите.  

 

https://gabrovo.bg/bg/page/1492
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/energy-efficiency-11-2020/bg/
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документация, които в този случай следва да са фокусирани не толкова върху спецификите на 

използваните материали и оборудване, а върху очаквания ефект от проекта и неговото 

удостоверяване. В този случай много по-лесно може да се търси отговорност от изпълнителя 

при непостигане на предвидените спестявания, а препоръчително е от това да зависи и 

окончателното плащане за услугата.  

Модел (3) все още не е широко разпространен в България. Той работи на принципа на 

ДГР, като изпълнителят има задължение на управлява сградата след приключване на СМР и да 

постигне предварително зададени параметри на потреблението на енергия. Това обикновено 

е най-скъпият подход, но той гарантира постигане на максимални спестявания особено ако 

това е обвързано с плащанията към изпълнителя.  

За съжаление, при обществени поръчки за проекти, използващи грантово 

финансиране, често възложителите се придържат към минимални изисквания в критериите за 

обществените поръчки, за да избегнат риска от обжалване и забавяне в изпълнението на 

проекта или налагане на финансови корекции от страна на управляващия орган на съответната 

програма. В тази връзка е препоръчително минималните изисквания да бъдат включени за 

оценка на допустимостта на кандидатите, но за тяхното класиране да се прилагат обективни и 

измерими критерии, които ясно са обвързани с гарантирането и постигането на качеството на 

крайния продукт.  

Подробна информация за възможните критерии и препоръки за тяхното прилагане 

могат да се намерят в информационните материали на тема Зелени обществени поръчки на 

страниците на ЕК9, АОП10 и ЕнЕфект11.  

 По-долу са посочени някои от по-важните критерии, на които е редно да се обърне 

специално внимание. 

➢ Компетенции на проектанта и на главния изпълнител. Препоръчително е да се изискват 

минимален опит, но да се дава приоритет на по-опитни и квалифицирани изпълнители. 

➢ Изисквания за постигане на минимални енергийни характеристики. Предлагането на 

по-високи енергийни спестявания трябва да се приоритизира.  

➢ Възможност на сградата да осигурява комфортна и здравословна среда на обитаване. 

Доказване с моделиране на сградата и допълнителни изчисления. 

➢ Удостоверяване на постигнатите резултати – например тест за въздухоплътност, 

система за мониторинг и др.   

Въпреки че в България прилагането на зелени/устойчиви критерии в обществените 

поръчки не е масова практика, вече има и добри примери, които може да се мултиплицират. 

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, Габрово  
Поръчката е за инженеринг, като акцентът е върху това, което трябва да се постигне 

като краен резултат, а не как да се изпълни. Използвани са амбициозни критерии, като: 

➢ Постигане на по-висок енергиен клас от минимално изискуемия, на база на разгледани 

различни пакети от мерки в енергийното обследване и идентифициране на най-

оптималния такъв; 

 
9 Критерии на ЕС за зелени обществени поръчки за проектиране, изграждане и управление на офисни сгради - 
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/office_building_design/BG.pdf  
10 https://www2.aop.bg/politiki-i-strategicheski-dokumenti/politiki-na-es1/zeleni-obshtestveni-porychki/  
11 http://www.eneffect.bg/  

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/office_building_design/BG.pdf
https://www2.aop.bg/politiki-i-strategicheski-dokumenti/politiki-na-es1/zeleni-obshtestveni-porychki/
http://www.eneffect.bg/
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➢ Изисквания за нивото на автоматизация на сградните системи; 

➢ Изисквания за качеството на въздуха в класните стаи; 

➢ Ограничаване на дебита на водата на чешмите; 

➢ Завишени гаранционни срокове; 

➢ 70% тежест на техническото предложение и 30% тежест на предложената цена. 

При изпълнението са използвани иновативни за България мерки, като засенчване на 

прозорците и автоматични клапи за тяхното отваряне при превишаване на нивата на СО2 в 

помещенията. 

 

79 СУ „Индира Ганди“, София  
Проектът е финансиран от НДЕФ, като съвместно с ЕнЕфект бе разработен 

допълнителен критерий за оценка на проектните предложения, а именно „Подобряване на 

топлофизичните характеристики на ограждащата конструкция (стени) в сравнение със 

зададените по проект чрез предложение за прилагане на изолация на фасадите с по-голяма 

дебелина (при минимална дебелина 8 см и допустимо приложима до 12 см) и спазени всички 

останали показатели в съответствие с инвестиционния проект“12. На база на създаден за 

конкретния обект изчислителен модел в MS Excel, 

който кандидатите следваше да попълнят в 

процеса на кандидатстване, се оценяваше 

обобщеният коефициент на топлопреминаване 

на стените. От допуснатите двама кандидати, 

именно предложилият по-голяма дебелина на 

изолацията е класиран на първо място, което не 

се е отразило на крайната цена за изпълнение. 

Това води до допълнителни енергийни 

спестявания, генерирани само от иновативния 

критерий, предложен в поръчката.  

Летен театър, Габрово 
В техническата спецификация13 към обществената поръчката за обновяване на Летния 

театър в гр. Габрово бе заложено иновативно за България изискване строителните работници 

да преминат през специализирано обучение с цел по-качествено изпълнение на СМР. 

Изпълнителят се задължава дейностите по проекта, свързани с енергийна ефективност 

(подмяна на дограма, полагане на топлоизолация), да се осъществяват само от работници, 

 
12 http://www.zop1.bg/organization/bid/1000442  
13 https://app.eop.bg/today/183488  

Слой d l R U

- m W/mK m2K/W

Rsi 0,13

Rse 0,04

1 Вътрешна мазилка 0,050 0,290 0,1724

2 Стоманобетон 0,100 1,630 0,0613

3 Стиропор 0,040 0,058 0,6897

4 Стоманобетон 0,100 1,630 0,0613

5 EPS 0,080 0,035 2,2857

6 Външна мазилка 0,020 0,870 0,0230

7 0

8 0

3,463 0,29

3180,1Площ на стена 2, m2

Стена 2: Фасади

Обобщено за стена 2:

http://www.zop1.bg/organization/bid/1000442
https://app.eop.bg/today/183488
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преминали курса на обучение, включващ както теоретични, така и практически занятия. 

Заложената програма за съдържанието на обучението е, както следва:  

➢ Общи принципи при дълбоко обновяване на 

сградния фонд (1,5 часа теория); 

➢ Подходи за постигане на въздухоплътност на 

сградите (2,5 часа теория, 3 часа практика); 

➢ Монтаж на топлоизолационни системи (2 часа 

теория, 2,5 часа практика); 

➢ Монтаж на дограма (2 часа теория, 2 часа 

практика); 

➢ Критични моменти и отговорности на екипи от 

различни направления при съвместна работа (1 

час теория). 

Проектиране/Изпълнение 
В този раздел накратко ще се бъдат обобщени основните изискванията към 

проектантите и изпълнителите на СМР, за които възложителите да внимават и съответно да 

контролират при проектите за сградно обновяване. Използвани са материали от 

Ръководството за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради на 

Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС)14. 

Проектиране 
При основно обновяване на сграда задължително следва да се изготви част енергийна 

ефективност към техническия проект. Именно чрез този документ проектантът следва да 

докаже, че енергийните характеристики на сградата ще отговарят на минимално изискуемите 

съгласно изискванията на възложителя. Ако в проекта са предвидени дейности по 

ограждащите елементи на сградата, отново, 

както при енергийното обследване, следва да се 

обърне специално внимание на 

въздухоплътността и топлинните мостове.  

Преди започване на конкретната дейност 

от строителите, проектантът следва да е 

предоставил подробни работни детайли, както 

за по специфичните точки на обекта, като 

монтаж на дограма, връзка между сградните 

елементи (стени/покрив, стени/под, 

преминаване през външна стена), така и за 

смятаните за стандартни дейности, като 

полагане на вътрешна или външна 

топлоизолация. Когато се прилагат по-

специфични детайли, проектантът и/или 

възложителят може да поискат реализация на 

тестови участък, за да се уточни коректният 

начин на изпълнение.  

 
14 Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради, Българска 
асоциация за изолации в строителството, София, 2016 – налично при поискване (https://bais.bg/ръководство/) 

https://bais.bg/ръководство/
https://bais.bg/%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/


 

18 

 

Проверка за коректността на предлаганите детайли може да се направи на база на 

справка с цитираното по-горе ръководство на БАИС. 

Изпълнение 
Практиката показва, че при осъществяване на контрола върху СМР често фокусът пада 

върху количеството свършена работа и се подценява 

качеството на самото изпълнение. Например от 

изключителна важност са стъпките при изграждане на 

топлоизолационна система, а не площта на 

положената изолация, която така или иначе е 

известна. Редно е да се осъществява ефективна 

комуникация с изпълнителите, за да се съгласуват 

приеманията на отделните стъпки. Например при 

полагане на външна топлоизолация от EPS, следва да се 

извърши проверка минимум след завършване на 

следните етапи (подробна информация и примери за 

други видове топлоизолационни системи може да 

намерите в цитираното по-горе ръководство на БАИС): 

Подготовката на основата; Залепване на плочите; 

Оформяне на ъгли, фуги и армиране; 

Дюбелиране; Армиране; Грундиране; 

Финишно покритие.   

Неспазването на технологичния 

процес най-често води до навлизане на 

вода между стената и топлоизолацията, 

като създава предпоставки за нейното 

компрометиране, а при по-силни ветрове и 

за срутване на големи парчета от фасадата, 

което представлява риск за здравето и живота на гражданите.  

Проверка и удостоверяване на постигнатите резултати 
Стандартна практика в България е след приемане на строителните дейности проектът 

да се счита за приключил, а удостоверяването на постигнатите резултати често се пропуска. 

Разчита се на последващо енергийно обследване, което се прави поне три години след 

изпълнените дейности, но тогава, при установяване на несъответствия, вече е късно да се 

търси отговорност от изпълнителя, а и през целия период са генерирани допълнителни 

разходи на енергия. Имено затова, при проектите за сградно обновяване, когато имаме 

предварително заложени количествени цели, би следвало проектът да се приеме за 

приключил едва когато те са постигнати или се установят обстоятелствата, поради които не 

може да бъдат постигнати.  

Много често детайлни проверки на току що „успешно“ приключили проекти 

установяват, че предварително заложените резултати не са постигнати, като това може да се 

дължи на редица фактори (некачествено строителство, грешни настройки на оборудването, 

неадекватно поведение на ползвателите, а дори и неправилни приемания в енергийното 

обследване). За много от тези фактори може да се предприемат незабавни коригиращи 

действия, но само ако причините са установени навреме и евентуално са обвързани с 

окончателното плащане на изпълнителите.   
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Някои проверки могат да се извършват непосредствено 

преди приемане на СМР, а дори и по време на тяхното 

изпълнение. Тестът за въздухоплътност, или т.нар. „Blower door 

test“, е евтин и надежден метод за установяване качеството на 

строителните дейности и ако това е заложено като изискване в 

критериите на обществената поръчва, сравнително лесно, бързо 

и евтино възложителят може да оцени работата на изпълнителя. 

Друг бюджетен метод за оценка на качеството е заснемане на 

обекта с термовизионна камера. Процедурата отнема едва 

няколко часа, но дава ясна картина за допуснати грешки при 

полагането на топлоизолацията 

или монтажа на прозорците. 

Добра практика е двата теста да 

се комбинират, като чрез 

създаване на под- или надналягане в сградата, чрез 

термовизионната камера да се идентифицират слабите 

места на външните ограждащи елементи. Тези тестове, 

разбира се, няма да установят дали са постигнати 

количествените цели за енергийни спестявания, но са 

допълнителна мотивация за изпълнителите, а и ще гарантират високо качество на СМР. 

За доказване на постигнатите енергийни спестявания ще е нужно повече време, но 

отново не трябва да се разчита на последващ енергиен одит три години след приключване на 

проекта. Тук отново полезен инструмент може да бъдат системите за енергиен мониторинг. 

Такава система може да е една от мерките за енергийна ефективност (препоръчителен, но по-

скъп вариант, позволяващ следене на почасовото потребление в сградата) или спомената вече 

ОЕИС на ЕкоЕнергия. В този за случай за доказване на спестяванията са нужни едва няколко 

месеца от първия отоплителен сезон след изпълнение на мерките. През този период поне 

веднъж месечно трябва не само да се събират статистически данни за потреблението на 

сградата, но и да се извършат анализи на база на средномесечните температури и 

поведението на ползвателите. В много случаи установеният преразход се дължи на 

елементарни пропуски, които могат да се отстранят 

веднага (промяна на режима на работа на 

инсталацията, поддържане на по-висока температура 

в помещенията, нови консуматори в сградата и т.н.)   

В много случаи това отнема поне няколко 

месеца от отоплителния сезон, а дори и повече. През 

този период най-малко веднъж в месеца трябва не 

само да се събират данните за енергийното 

потребление, но и да се правят съответните анализи 

на база средномесечни температури, за да се 

установи реалният процент на постигнатите енергийни 

спестявания.   

Показателен в случая е примерът от община Швабишхол, Германия, където при проект 

за оптимизация на отоплението е заложен удължен график на отоплителната инсталация (фиг. 

5). Несъответствието се установява след първия отоплителен сезон, предприети са коригиращи 

действия и вече над 10 години мярката генерира предварително очакваните спестявания. 
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Фигура 5. Проследяване и удостоверяване на постигнатите резултати, Швабишхол, Германия 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Едно от предимствата на проектите за енергийна ефективност е, че те генерират 

спестявания, чрез които се изплащат вложените в тях средства. За да се случи това обаче на 

практика, следва да се гарантира качество на изпълнението и впоследствие да се удостоверят 

постигнатите резултати.  

Не бива да забравяме също, че при дълбокото сградно обновяване, енергийните 

спестявания не трябва да са самоцел. В крайна сметка сградите, на първо място, трябва да 

осигуряват комфортна и здравословна среда за своите обитатели и едва тогава да намерим 

начини, по които това да става с минимално 

количество енергия, а тази енергия да оказва 

минимално въздействие върху околната среда.  

Както бе споменато по-горе, имено такива 

непреки ползи от енергийната ефективност правят 

тези проекти още по-важни за устойчивото развитие 

на всяка община, осигурявайки на нейните жители 

по-добри условия за живот. От ключово значение е 

тези практики да се прилагат в училищата и 

детските градини, което неминуемо ще доведе до 

намалена заболеваемост при подрастващите, а 

това, комуникирано правилно с гражданите, ще ги 

амбицира да направят своите домове също толкова 

ефективни и комфортни.  

 

 


