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ИСКРА МИХАЙЛОВА
зам.председател на политическата 

група “Обнови Европа” в Европейския 
парламент

 Добре дошли на всички на нашата онлайн Конференция „ Вълната на саниране 
- Пътят към въглеродно-неутрална Европа”

 Добре дошли на говорителите, които ще участват в дискусията със свои 
презентации и
експозета!

 Радвам се, че макар и във виртуалното пространство, днес са се събрали 
ключови политически и управленски фигури в лицето на Комисар Кадри Симсон и 
вице премиера на България Томислав Дончев.

 Експерти, които представляват сектора строителство на европейско и национално 
ниво – г-н Доменико Кампогранде, Генерален директор на Европейската федерация на 
строителната индустрия ФИЕК и г-н Любомир Качамаков – Вицепрезидент на ФИЕК.
Със нас са готови да споделят своите виждания са и г-н Валентин Николов, Изпълнителен 
директор на Камарата на строителите в България и арх. Владимир Милков, Председател 
на управителния съвет на Камарата на архитектите в България.

 В нашата дискусия ще вземе участие инж. Йордан Николов – Изпълнителен 
директор на Българската асоциация за изолации в строителството БАИК. И не на 
последно място ще имаме възможност да чуем мнението на Д-р Драгомир Цанев, 
изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност.

 Моята роля е на домакин и модератор на дискусията. За мен тази дискусия 
е крайъгълен камък в почти едногодишни усилия за подкрепа, пропагандиране и 
определяне на българското участие във Вълната за реновиране. Аз с удоволствие работих 
като докладчик в сянка по Доклад на Комисията ИТРЕ на ЕП за Максимализиране 
на енергийната ефективност на сградния фонд на Европа и бях подкрепена с голямо 
мнозинство в своята позиция за важността на Вълната за реновиране, очаквана 
инициатива на Европейската комисия, която отговаря както на дългосрочните цели за 
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нисковъглеродна икономика, така и на необходимостта от ефективни мерки за бързо 
икономическо възстановяване след кризата с КОВИД 19. Срещата ни се организира с 
подкрепата на Групата Обнови Европа на Европейския парламент.

На 14 Октомври Европейската комисия представи своята инициатива Вълна от 
реновиране, която е първият действащ елемент от Стратегията за растеж на ЕС Зелен 
пакт. Тя има ясно дефинирана цел, механизъм за постигане на целта, ясни параметри 
за финансиране. Съчетава постигането на екологични цели с икономически растеж и 
създаване на работни места. Заедно с това Инициативата Вълна от реновиране ( или 
саниране), но по-точният термин е реновиране, представлява ефективен инструмент за 
подкрепа на Механизма за честен преход е основен компонент в Националните планове 
за възстановяване и устойчивост.

Сградният фонд в Европа е уникален и разнообразен и отразява културата на нашия 
континент,но много от сградите са стари и енергийно неефективни. Над 220 милиона 
сгради, представляващи около 85 % от сградния фонд, сампостроени преди 2001 г. и 
през 2050 г. повечето от тях все още ще съществуват. Те не са подготвени за настоящите 
и бъдещите промени на климата, като например повишаващите се температури и 
екстремните метеорологични явления. На сградите се дължат около 40 % от общото 
потребление на енергия в ЕС и 36 % от емисиите на парникови газове. Санирането 
на сградите е от основно значение за намаляване на тези емисии и на потреблението 
на енергия, за постигане на целта на ЕС за намаляване на емисиите до 2030 г., за 
постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г., както и за увеличаване 
на устойчивостта спрямо изменението на климата.

 Днес санирането намалява потреблението на енергия в сградите само с 1 % 
годишно. Основното саниране, което подобрява енергийните характеристики на 
дадена сграда с поне 60 %, се извършва годишно само при 0,2 % отмсградния фонд, 
като само в една пета от случаите на саниране енергийната ефективност се подобрява 
значително. Санираните жилища, които използват ефективно енергията и ресурсите, 
ще намалят сметките за енергия, като същевременно подобрят здравето, комфорта и 
благосъстоянието на европейските граждани.

 Вълната за реновиране е ключов инструмент в реализирането на Стратегията 
за растеж на ЕС Зелен пакт. Реновирането на сградния фонд в ЕС е стратегически 
инструмент с ясни цели, дефинирани стъпки за реализация, достъпно и гъвкаво 
финансиране, измерими индикатори, огромен социален и икономически заряд. По 
такъв начин Вълната за реновиране се превръща и във важен елемент от Процеса на 
възстановяване и устойчивост в Европа. Радвам се да отбележа, че е ключов елемент и 
от Предложения от Правителството на РБългария План за възстановяване и развитие. 
Очаквам Вицепремиерът Дончев да ни информира по-подробно. Вълната за реновиране 
е огромна възможност за икономическо възстановяване и изключително важен момент 
за строителната индустрия, която има шанса за модернизиране, дигитализация на 
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процесите, обновяване и повишаване ефективността на материалите с принос към 
кръговата икономика, както и за повишаване на квалификацията на работната ръка.
Намаляване на въглеродните емисии, намаляване на потреблението на енергия, 
подобряване на средата за живот, създаване на работни места, икономически растеж,
иновативни технологии. Всичко това се постига с реализацията на Вълната за реновиране. 
И още нещо – в период на преход към въглеродно неутрална енергетика, Вълната за 
реновиране създава възможност за откриване на нови, добре платени работни места 
в строителството за работници, заети до този момент в минната индустрия. Доброто 
координиране на Плановете за преход и Вълната за реновиране на национално и 
регионално ниво би дало тази добавена стойност към Плана за възстановяване. 
 След тези мои кратки разсъждения аз се обръщам към комисар Симсон, като 
преди всичко искам да благодаря за Вашето участие уважаема госпожо Комисар, въпреки 
извънредно натоварената Ви програма. Непременно искам да подчертая огромната 
работа, извършена от екипа на Комисар Симсон при подготовката на документа Вълна
за реновиране. Скъпа Кадри, позволи ми и лично да благодаря и да ти дам думата за 
ключово изказване в нашата среща.
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Domenico Campogrande
Генерален директор на Eвропейска 

федерация на строителната индустрия 
(ФИЕК ) 

ФИЕК

 Представлява 32 национални федерации членки от 28 европейски 
държави (25 ЕС и Норвегия, Украйна, Турция). Представлява строителни 
предприятия от всякакви размери (от едно лице занаятчии, МСП и до големи 
международни компании), от всички строителни отрасли и строителни 
специалности, ангажирани с всички видове работни методи (независимо 
дали работят като главни изпълнители или подизпълнители). Благодарение 
на широкообхватната си представителност ФИЕК е официално признатият 
социален партньор, представляващ работодателите, в Европейския секторен 
социален диалог “Строителство”.

Реновиране

 През 2019 г . реновирането представляваше 28% от цялата строителна 
дейност в Европа (около 370 млрд. Евро), което има Огромно социално-
икономическо въздействие. Реновирането е иницииатива, която може да се 
активира доста бързо (поне „частната“ част) и има обхват, в който участват 
много малки и средни предприятия, които са по-голямата част от строителните 
компании.

 Вълната за реновиране е част от „Зелената сделка“ и ще помогне за 
ускоряване на пътя към основните цели (въглероден неутралитет на ЕС до 
2050 г., и целите за намаляване на емисиите на парникови газове и др.)

Основни мотиви от изказването

 Строителната дейност има мултиплициращ ефект върху останалата 
част от икономиката от съобщение „Вълна за обновяване“: удвояването 
на годишните темпове на енергийно обновяване през следващите десет 
години ще създаде до 160 000 допълнителни зелени работни места в 
строителния сектор (според оценките на Комисията, ние вярваме, че броят 
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е много по-голям). 
 Строителният сектор изисква стабилна, добре приложена регулаторна 
рамка, вместо редовни разрушителни промени. Важно е да се настоява за 
ефективното прилагане на съществуващото законодателство.
 За да се осъществи реновирането, е необходимо да се засили 
търсенето на пазара за устойчиви сгради и да се възприеме цялостен подход 
при обновяване и дълбоко обновяване (енергийна ефективност, укрепване и 
надстройка на структурната оценка, здраве и безопасност на работниците 
и собствениците на жилища, премахване на азбест и др. .)
 По отношение на финансирането, подкрепата от ЕС от следващо 
поколение все още е теоретична: ролята на държавите-членки ще бъде 
от решаващо значение при определянето на приоритетите на областите, 
свързани със строителството, когато се иска финансиране от различните 
програми.

 Също така има необходимост от ускоряване на процедурите за 
възлагане на обществени поръчки. Универсалните магазини са от решаващо 
значение за проектите за обновяване (подкрепа, консултиране, облекчаване 
на административната тежест, обединяване на средства).
От огромно значение е и цифровизацията на този процес , в подкрепа на 
енергийната ефективност / обновяване (Разходи за жизнения цикъл, цифрови 
дневници на сгради, ...).

В допълнение:

 Говорим за обновяване на сгради (енергийна ефективност), но е 
важно също така да се обърне внимание на обновяването / поддръжката 
на инфраструктурата по-широка рамка на „устойчивото развитие“ (напр. 
Европейската комисия, работеща по таксономия FIEC в платформата на 
експертите) интелигентна мобилност , умни градове, качество на живот и т.н.
„Зелена сделка“ и вълна за обновяване са основните възможности за 
строителния сектор. В момента обаче строителните компании не могат да 
намерят достатъчно работници с подходящи умения / компетенции. Особено 
внимание трябва да се обърне на обучението / повишаването на уменията
Ако няма работници, няма дейност (дори ако има финансиране и проекти)

„Строителство 2050 Алианс“

46 Организации от ЕС, участващи в строителния процес: строители, 
работници, производители на материали, производители на машини и др.
Тази инициатива цели да засили политическото присъствие на строителния 
сектор към институциите на ЕС поради твърде фрагментарния сектор. Това 
ще бъде публично събитие (уеб семинар) на 2/12 за ключовата роля на 
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нашия сектор в плановете за възстановяване и устойчивост (на национално 
ниво) с особен акцент върху вълната за реновиране. Сред лекторите ще 
бъде  и  заместник председателя на политическата група “Обнови Европа” в 
Европейския паралмент г-жа Михайлова.
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ПРЕВРЪЩАНЕ НА НЕИЗБЕЖНОТО В УНИКАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ

 На първо място бих искал да Ви благодаря за предоставената 
възможност да участвам днес с Вас, защитавайки интересите на строителния 
бранш в България, който представлява над 200 хил. трудово заети лица и 
над 6000 строителни фирми по тема, която е от изключително значение, 
както за България, така и за Европа. Установеният добър диалог и работещо 
сътрудничество между КСБ и представителите на изпълнителната власт в 
България, Европейската комисия и Европейския парламент е ярък пример за 
това, че могат да се постигат общи цели в интерес на европейската общност.

 Ние, българските строители, силно подкрепяме тази инициатива и 
изразяваме своята пълна готовност за нейното успешно реализиране. Камара 
на строителите в България желае да участва активно в процеса по изготвяне 
и изпълнение на „Вълната за саниране“ като смятам, че сме естествен и 
надежден партньор на държавата при постигането на нейните цели. През 
годините изградихме и утвърдихме своя национална мрежа в лицето на 28 
Областни представителства и притежаваме доказан експертен потенциал, 
както на местно, така и на национално ниво. Екипът на КСБ разполага с 
доказани професионалисти, които биха допринесли за безкомпромисното и 
безупречно изпълнение на тази така важна инициатива.  

 Камара на строителите в България беше първата браншова организация, 
която подкрепи позицията на Европейската комисия още в първите дни на 
представяне на „Вълната за саниране“ и пандемията, причинена от COVID 
– 19. Бяха проведени множество срещи с участието на г-н Бойко Борисов 
и г-н Томислав Дончев, с нашите европейски партньорски организации, на 
които категорично изказахме нашето мнение и подкрепа за реализирането 
на вълната от саниране и припознаването й като една общо европейска 
кауза за укрепване, развитие и справяне с кризата. Енергийното саниране 

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
изпълнителен директор на Камара на 

строителите в България
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на сградния фонд е основен фактор за подобряване качеството на живот 
на всички европейски граждани, както и уникална възможност за справяне 
с икономическата криза породена от световната пандемия. Тази вълна ще 
създаде най-малко 50 хил. нови работни места в сектора в България до края 
на 2024 г. Тя ще помогне за справянето с високата безработица, както и ще 
ангажира и много хора, не само в строителния сектор. Ще даде възможността 
да се преквалифицират, обучат и пренасочат добри специалисти загубили 
работата си от други икономически сектори.
 Европа никога не е била по-обединена. Всяка криза, освен че носи 
негативи,  разкрива и нови възможности. Още в началото на пандемията 
и очертаващата се икономическа криза, много експерти в Европа и света 
отбелязаха, че един от основните двигатели на процеса по преодоляване на 
последствията, е строителството и се оказаха прави. Цели сектори буквално 
затвориха, докато строителният отрасъл продължи да функционира. 
Мнозина видяха още тогава в строителството възможност за запазване, дори 
увеличаване на заетостта и обемите.
 Отключването на потенциала за енергийна ефективност и 
намаляването на въглеродния отпечатък, който се намира в сградите на ЕС, 
е основен приоритет на ръководството на Камара на строителите в България. 
Силно вярвам, че вълната за обновяване като част от Зелената сделка на 
ЕС е уникална възможност за насърчаване, както на европейската, така 
и на българската индустрия и икономика. Това ще помогне да се запази и 
повиши конкурентоспособността на българската промишленост и в частност 
строителство, което ще допринесе за запазването и създаването на нови 
работни места.
 Вярвам , че „Зелената сделка“ ще бъде успешна, ако се даде възможност 
на най-засегнатите региони да подкрепят икономическата диверсификация 
и модернизация. В тази връзка, КСБ смята, че една от най-ефективните 
икономически мерки за намаляване на безработицата и същевременно 
носеща най-видими ползи е активизиране на процеса по повишаване на 
професионалната квалификация и преквалификацията на работната сила 
от засегнатите райони и отрасли.
 Като организация, призвана да защитава интересите на строителния 
бранш в България, КСБ ще продължи, както и досега да работи и води 
конструктивен диалог със всички участници в този сложен икономически 
процес. 
 Позволете още веднъж да изразя нашата увереност за подкрепа на 
всички инициативи за усъвършенстване и ефективно развитие на  инструменти 
за сътрудничество и разширяване на обхвата на партньорство, в отговор на 
предизвикателствата, пред които днес сме изправени.
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Eнергийноефективното обновяване на сградния фонд ключов фактор за 
бърз рестарт на икономиката след кризата от КОВИД-19 и за по-добри 

условия на живот на българите 

Проучване, проведено от BPIE (Building Perfomance Institute Europe) – Европейски 
институт за Ефективността на сградите)* по искане на кампанията  Renovate Europe* 
(обновяване на Европа) потвърди, че стимулиращият ефект от инвестирането  в 
енергийното обновяване е значителен.

Проучването, проведено на всички нива - национално, европейско и глобално, трябваше 
да актуализира данните  за създаване на работни места и макроикономическите ползи 
от енергийното обновяване на ЕС за преодоляване на икономическите последици на 
пандемията COVID-19.

*BPIE е нестопански изследователски институт, разположен в Брюксел, с допълнителни офиси в Берлин, 
Букурещ и Варшава, посветен на подо-  бряването на енергийните характеристики на сградите в цяла 
Европа

*www.renovate-europe.eu

Йордан Николов
Изпълнителен директор на Българска Асоциация 

за изолации в строителството (БАИС)
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ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ
За работните места  и икономическото въздействие:

На всеки 1 милион евро, инвестирани в енергийно обновяване на сгради, 
в ЕС се създават средно 18 работни места. Това  са местни, дългосрочни 
работни места, които ще стимулират икономическата активност в целия ЕС.

Броят на създадените работни места на 1 милион евро инвестиции в енергийно 
ефективно обновяване варира в целия ЕС  в зависимост от националните 
специфики и разходите за заетост. Проучването съобщава, че тези числа са 
съответно за:  Хърватия - 29; Полша 42, Естония - 17; Финландия - 16; Италия - 
15 и Испания - 18. За България няма данни, но се очаква това число  да е над 
50, поради по-ниските цени на труда в строителството.

В своя преглед на 35 изследователски доклада BPIE изтъква следните 
основни констатации

Относно макроикономическите ползи:

 Енергийно ефективният ремонт на офис сгради увеличава 
производителността с около 12%, което води до потенциална  полза от около 
500 милиарда евро за Европейската икономика годишно
 Добре проектираното и изпълнено енергийно обновяване на 
болниците намалява средния престой на пациентите с около  11%, което води 
до потенциални спестявания от около 45 милиарда евро годишно за сектора 
на здравеопазването в Европа.
 Относно жилищата беше установено, че във Франция, например, 
около 930 милиона евро годишно от медицинските разходи са свързани с 
жилища с лошо качество. Ако включим и косвените последици от този фактор 
(отсъствия, по-ниска производителност и  т.н.), некачественото жилище може 
да струва на френската икономика колкото 20 милиарда евро годишно.

 Ясното послание, което идва от това проучване, е, че инвестирането 
в енергийното обновяване на нашия сграден фонд е  правилен и логичен 
избор. То носи обществени, икономически и лични ползи. Сега зависи от всяка 
държава-членка на ЕС да  включи енергийното обновяване на сградния фонд 
в своите планове за възстановяване и устойчивост, така че обещаната вълна 
за обновяване да бъде успешно изпълнена в полза на всички.
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COVID-19

Докато светът е изправен пред 
кризата COVID-19  и нейните 
последици, правителствата 
обсъждат  икономически мерки 
и стимулиращи пакети, за  да се 
възстановят от икономическите 
последици на  пандемията. 

В отговора си Европейският 
съюз  не  трябва да се отклонява 
от целта си за постигане  на 
въглероден неутралитет до 2050 г. 

Строителният сектор играе 
решаваща роля в този  преход и 
планираната вълна за обновяване 
трябва  да се превърне в 
двигател на европейския план за  
икономическо възстановяване. 

Европейската “Зелена сделка” признава, че “строителният сектор е  ключов 
стълб за растеж”: сградният фонд на ЕС се  нуждае от мащабно обновяване, 
за да осигури здравословни и достъпни условия на живот и труд, да 
се  бори с изменението на климата и да изведе милиони европейци от 
енергийната бедност.
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Съществуващ сграден фонд

 Европейският сграден фонд е 
едновременно уникален и разнороден 
по своето културното многообразие. 
Той е стар и се променя много бавно. 
България не прави изключение.
Повече от 220 милиона сградни 
единици, представляващи 85% от 
сградния фонд на ЕС, са построени 
преди 2001 г. 
 

 85-95% от сградите, които 
съществуват днес, все още ще 
съществуват и през 2050 година. 
Повечето от тези сгради не са 
енергийно ефективни. 
Като цяло сградите са отговорни за 
около 40% от общото потребление на 
енергия в ЕС и за 36% от емисиите на 
парникови газове.

 
 Енергийната бедност остава 
основно предизвикателство за 
милиони европейци, вкл. българи. 
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Според Европейската конфедерация на строителите

 В момента строителният сектор преживява спад в частното и 
публичното търсене на ново строителство, реновиране и поддръжка на 
сгради и инфраструктура. 
 Скорошно проучване сред строителните компании изчислява средна 
очаквана загуба  в строителната дейност между 20% и 25% както за 2020 г., 
така и за 2021 г. спрямо 2019 г. и за общо почти 3 милиона работни  места.

Инвестициите в ЕЕ обновяване биха оказали пряко въздействие върху 
заетостта.

За да постигнем целите в областта на климата и енергията, нивата на 
енергийно ефективно обновяване трябва да се утроят.  

Целта е превръщане на нашия сграден фонд в почти нулево енергийни 
сгради. Средният  годишен процент на енергийно ефективно обновяване 
в ЕС е 1%, а енергийно ефективни ремонти поне до клас В представляват  
само 0,2-0,3% от обновената площ. Без силна намеса в полза на енергийно 
ефективното обновяване, рискуваме този брой да намалее още повече през 
следващите години.
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ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА СГРАДНИЯ СЕКТОР  ВЪРХУ ПАЗАРА НА ТРУДА

Микро, малките и средните предприятия (по-малко  от 250 служители) 
съставляват 99,9% от европейския  строителен сектор. 

В ЕС микропредприятията представляват най-голям дял в сектора (94,1%) и 
съставляват по-големия дял от общата заетост в сектора.

Ролята на строителния сектор в заетостта зависи от  структурата на 
националната икономика.

Според Съвместния изследователски център (JRC) икономическата и 
финансова криза през 2008-2011 г. доведе  до загуба на заетост в строителния 
сектор от 30-40%  при повечето държави-членки. 

Подобни или по-лоши  загуби могат да се очакват като следствие от 
икономическия спад, който ще последва кризата COVID-19.

Според Евростат (2019) в строителната индустрия в ЕС-27 работят около 13,4 
милиона души (производството на материали и компоненти не е включено) . 

Повечето работници в строителния сектор  работят в МСП с по-малко от 50 
работници.

Според неотдавнашно проучване, публикувано от  Европейската комисия,, 
работната сила, назначена за  обновяване на жилищни сгради, се оценява 
на около  4,6 милиона работещи на пълно работно време годишно в периода 
2012-2016 г. 

За същия период прогнозната работна сила, заета за енергийно ефективно 
и неенергийно обновяване на нежилищни сгради, е  била около 1,9 милиона 
работещи на пълно работно време годишно.
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РАБОТНА СИЛА, ЗАЕТА В ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ
разбивка по държави

Работна сила, заета за обновяване на жилищни сгради,  средно за 
периода 2012-2016 г.

Работна сила, заета за обновяване на нежилищни сгради,  средно за 
периода 2012-2016 г.

33% от тези работни места биха  били директни (създадени в резултат  на 
интервенцията, например строителство ) 52% косвени (производствени 
работни места) 15%  индуцирани (работни места, създадени в съседния 
квартал, като напр.  местно кафене).
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ПРЕДИМСТВА  ЗА ЗДРАВЕТО И
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА

Положителните ефекти от обновяването 
на сградите върху здравето са широко 
признати в  научната общност. 

Реалното икономическо въздействие от 
тези ползи, обаче, често не се измерва. 

Тези въздействия  върху здравето и 
производителността стават още по-
значими в контекста на настоящата 
криза  и ефектите от увеличеното време, 
прекарано  на закрито.  

Основните икономически ползи от 
подобреното качество на средата 
и въздуха в закрити  помещения са:  
намаляване на  продължителността на 
престоя в болниците и увеличаване на 
производителността. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Строителният сектор е признат за основна ико-  номическа дейност в цяла 
Европа. 

Характеризира  се и с ниски нива на иновации и дигитализация.  

Този сектор бавно  се адаптира към прехода към нисковъглеродна и  дигитална 
икономика. 

Това е и една от причините  секторът да е толкова уязвим от икономически 
спадове.

Европейската зелена сделка беше представена  като новата стратегия 
за растеж за Европа с цел  създаване на справедливо и проспериращо 
общество и защита на здравето и благополучието  на гражданите на ЕС. 
Това ще се окаже вярно и в  светлината на кризата COVID-19, 
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Предстои ни дълъг хоризонт, маратон за икономическо  възстановяване и 
въглеродно неутрален климат. 

Ускоряването и подобряването на обновяването на сградите може да се 
превърне в катализатор за икономическо възстановяване. 

Това би отключило цял набор от  положителни въздействия на 
макроикономическо ниво  (създаване на работни места, по-висока 
производителност, намалени разходи за здраве и енергия, достойни условия 
на живот), което би облекчило негативните  ефекти от пандемията COVID-19 
и би осигурило условия за постигане на климатичен неутралитет до 2050 г.  

В този контекст разработването на политики за предизвикване на вълна за 
обновяване също означава стимулиране на местните икономики, създаване 
на нови и  по-добри работни места по веригата на стойността и  подпомагане 
на нови услуги и индустрии.
Това също така изисква планове за обучение, усъвършенстване и 
преквалифициране на работна сила,  за да я подготви да отговорят на 
повишеното търсене.
Това може да се постигне чрез  комбиниране на смели и далновидни 
политики и инвестиции в по-добро образование, обучение и повишаване на 
квалификацията на съществуващата работна  сила.
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ОБОБЩЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ 

 В публикувания Интегриран план в 
областта на енергетиката и климата на Република 
България 2021-2030 прави впечатление, че се 
предвижда 49% намаляване на  емисиите до 
2030 г. в сравнение с 1990 г. 

 Освен липсата  на амбиция по отношение 
на въглеродните емисии от  индустриалните 
сектори според същия План е предвидено 
постигане на само 19,8% енергийно обновяване  
на съществуващия сграден фонд до 2050 г., 
а целта на  правителството до 2030 г. е за 
обновяване на едва 7,9%.

 Предвижданите средства за зелено 
възстановяване на  ЕС биха могли да подпомогнат 
финансово процеса на  енергийно ефективно 
обновяване на сградния фонд в  България, 
който към момента е съставен от 91% сгради с 
най-ниски класове на енергопотребление (E, 
F и G) поради липсата на ефективни сградни 
топлоизолационни решения.

 Според редица проучвания е доказано, 
че топлоизолирането на сградите води до най-
бързи и икономически  ефективни резултати по 
отношение на спестяванията  на енергия и СО2 
емисии. 

 Домакинствата в България  сами по себе 
си консумират 23% от крайната енергия,  като 
70% от тази енергия е за отопление и охлаждане  
на енергийно неефективни сгради с класове на 
енергопотребление под C. 
Според задълбочени изследвания основните 
енергийни загуби в сградите - 25% загуби  през 
фасадите и 30% през покривите.
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 В този контекст БАИС и 
КСБ апелират за навременното  
разработване и стартиране на 
програми в сферата на  повишаване 
на енергийната ефективност на 
съществуващите жилищни сгради до 
клас B.

 Това е технически  постижимо 
с фокусирани мерки в сферата 
на архитектурно-строителните 
дейности по сградния фонд, както 
и  за въвеждане на задължителни 
критерии за нови сгради - близки до 
нулевото потребление на енергия.

 Според  последното 
преброяване на НСИ от 2011 г. 
съществуват  3 887 149 жилища с 283 
833 хил. м2 полезна и 215 197 хил. м2  
жилищна площ, от които само 15,5% 
или 602 546 жилища са  с изолация. 
Според последните данни на МРРБ 
над 700 000  обитаеми жилищни 
сгради имат нужда от мерки по ЕЕ, от  
които 650 000 са еднофамилни и 54 
000 са многофамилни сгради.

 Финансирането на мярка 
за подобряване на енергийната  
ефективност на жилищния фонд 
може да бъде разглеждано освен 
като подпомагащо изпълнението 
на ангажиментите на Република 
България по отношение на 
климатичните промени, но и 
като рестартиращ икономиката  
инструмент на правителството след 
кризата от COVID-19.
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Вълната от саниране – пътят към въглеродно-неутрална Европа



Като браншови организации в сектора си позволяваме да настояваме  да се 
предприемат спешни мерки в следните направления:

ПРОГРАМИ
ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА  

СГРАДНИЯ ФОНД

РАЗШИРЯВАНЕ  НА 
ПРОГРАМИТЕ

ПО-ВИСОКИ 
ИЗИСКВАНИЯ  
ЗА КЛАС НА  

ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Изготвяне на 
програми за 
обновяване на 
съществуващия  
сграден фонд до края 
на 2020 г. ,за да се  
осигури европейско 
финансиране за 
реализацията  им 
както от Фонда за 
възстановяване и 
устой-чивост, така 
и за прог-рамния 
период 2021-2030 г.

Разширяване 
на обхвата на  
програмите чрез 
включване  на всички 
видове сгради във  
финансираните 
програми  за 

Увеличаване на 
изискванията  за клас 
на енергопотребле-  
ние до минимум клас В 
при  обновяването на 
сгради.

ВЪЛНА ОТ 
ОБНОВЯВАНЕ НА 

ЕВРОПА

На 14.10.2020 г.  е 
приета Концепция за 
обновяване на Европа 
с цел  «Зелени» 
сгради, енергийна 
ефективност, 
създаване на работни 
места, подобряване 
на качеството на 
живот.
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Драгомир Цанев
изпълнителен директор на Център за енергийна 

ефективност ЕнЕфект

 Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект е най-старата 
неправителствена организация, която подпомага националните и местните 
политики за енергийна ефективност на сградите, и сме изключително 
щастливи, че мисията, за която работим, намира реални измерения в 
европейските политики. Убедени сме, че реализацията на национално ниво 
също няма да закъснее, тъй като за това има редица обективни условия 
– както от гледна точка на икономическото развитие след кризата, така и 
поради факта, че ползите за гражданите и обществото са все по-видими. 
Затова и обновителната вълна идва точно навреме – точно в този момент 
имаме най-голяма нужда от:
 • увеличаване на обхвата, темповете и дълбочината на 
обновяването чрез регулаторни и нерегулаторни инструменти
 • достъп до механизми за подпомагане на мобилизирането на 
частни инвестиции 
 • пилотни и демонстрационни проекти в публичния сектор и 
обществените сгради 
 • развитие на строителните умения и стратегии за заетост, с 
акцент върху зелените и дигиталните умения
 Разбира се, в България програмите за сградно обновяване не започват 
от днес – вече близо 15 години има практика в това отношение. Национална 
програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради 
(2016-2020 г.), освен сериозния финансов ангажимент от приблизително 2 
млрд. лева, постигна и още един успех - постави крайъгълен камък в процеса 
на управление на този тип програми, като го прехвърли от национално на 
местно равнище. Това, въпреки оперативните затруднения, бе решаващо 
за последвалия успех в привличането на асоциации на собственици, 
желаещи да участват в програмата. Разбира се, трябва да се признае, че 
условията бяха изключително атрактивни с предложеното 100% безвъзмездно 
финансиране, което обаче не отменя факта, че бяха сключени 2022 договора 
за изпълнение на проектите и има над 5000 подадени кандидатури, които 
очакват нови подобни инициативи. 
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 За съжаление обаче трябва да признаем, че въпреки успехите, 
програмата имаше и редица недостатъци, които ясно се осъзнават както от 
професионалистите в строителния сектор, така и от публичните власти. Въпреки 
че в последните години се изпълняват редица програми за обновяване на 
сградните фондове, те все още не са прераснали в дългосрочни и устойчиви 
политики. Вълната за обновяване ни предоставя огромен шанс да направим 
именно този изключително важен преход, който изисква системна промяна 
във всички компоненти, свързани с управлението на процеса на обновяване. 
Защото, за да бъдат политиките успешни, в допълнение на финансовия ресурс 
трябва да са налице редица фактори: 
 • дългосрочна визия за развитие и високи енергийни, екологични 
и социални цели; 
 • техническа помощ за местните власти и гражданите за 
изпълнение на програмите;
 • стриктен качествен контрол върху качеството на изпълнението и 
на вложените материали;
 • прецизен технически мониторинг на резултатите;
 • обучения за проектанти, одитори и изпълнители;
 • комуникация с гражданите.
 В голямата си част тези компоненти са разгледани в наскоро 
публикувания План за възстановяване и устойчивост на България. В него се 
идентифицират няколко елемента, които дават основание за оптимизъм:
 • Значителен финансов ресурс, който е знак и за наличие на 
политическа воля за продължаване на дейностите в тази посока;
 • Обновяване до енергиен клас B, което е нормалната следваща 
стъпка в развитието на минималните изисквания за енергийна ефективност 
– без обаче да ни ограничава в амбицията при индивидуалните проекти;
 • Заявка за финансиране на комплексни мерки за обновяване, 
които да променят представата за енергийната ефективност като лепене на 
стиропор и подмяна на прозорци, като включват мерки по сградни системи, 
производство на енергия от възобновяеми източници и сградна автоматизация 
(без разбира се да забравяме, че тези мерки са най-ефективни след като 
сме изпълнили мерките по сградната обвивка в най-добро качество);
 • Енергийно обновяване на държавни и общински сгради, с 
надеждата за изпълнение на демонстрационни проекти с най-добро, които 
да служат като пример за гражданите и бизнеса;
 • Създаване на Декарбонизационен фонд, който да комбинира 
безвъзмездна финансова и техническа помощ с инструменти за привличане 
на допълнително пазарно финансиране: това именно би ни позволило 
да излезем от капана на досегашната практика на 100%-ово грантово 
финансиране.
 Последните два компонента, макар и на пръв поглед не особено 
значими в перспективата на финансовия ресурс, заделен за обновяване на 
жилищни сгради, всъщност са от изключително значение. Ясно е, че няма 
как да увеличим на обхвата, темповете и дълбочината на обновяването 
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само с публичен ресурс, а именно публичните сгради могат да ни дадат 
първите успешни примери как да постигаме високи енергийни класове с 
привличане на частни инвестиции. Проектът на Дългосрочна национална 
стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд до 
2050 г. ясно демонстрира, че разходно-ефективните равнища на обновяване 
са на границата между енергийни класове А и В, а целите за специфични 
спестявания на крайна енергия са около 80% за различните типове сгради. 
Това се потвърждава и от практиката на ЕнЕфект, като според последните 
енергийни обследвания в общински сгради с лекота се постигат класове 
А и А+ при напълно приемливи срокове на откупуване на инвестицията. 
Нещо повече, при наличие на грантово финансиране за мерките по 
сградната обвивка, подмяната на отоплителната инсталация сама по себе 
си представлява проект, който незабавно ще привлече интереса на най-
широк кръг частни инвеститори, като така ще позволи не само удвояване на 
инвестицията, а и постигане на оптимални енергийни резултати. 

 За да се изпълняват подобни проекти на практика обаче е 
необходимо както сериозно усилие както за повишаване на капацитета 
на професионалистите в строителния сектор, така и комуникационна 
кампания за разясняване на ползите от енергийната ефективност, насочена 
към инвеститори и крайни потребители. Редица проекти, изпълнявани от 
ЕнЕфект в сътрудничество с КСБ, дават полезни резултати в тези посоки. 
В рамките на инициативата BUILD UP Skills бяха променени държавните 
образователни стандарти, разработени нови учебни програми и помагала 
за университети и професионални гимназии, обучени стотици преподаватели 
и строителни специалисти. През есента на 2020 г. започна онлайн обучение 
за домоуправители, в което има регистрирани повече от 130 участници. Към 
момента се изпълняват и два нови проекта по програма Хоризонт 2020 – 
nZEB Roadshow и BUS League. В рамките на първия ще бъдат проведени 
мащабни събития, посветени на новите тенденции в енергийната ефективност 
на сградите, в най-малко 5 български града, които ще включват не само 
традиционните конференции, но и интерактивни обучения, демонстрации, 
търговски изложения, игри за най-малките и много други изненади, подходящи 
за най-широк кръг посетители. Вторият проект спомогне за разпространение 
на информация относно ползите от сградното обновяване в подкрепа на 
националните политики в областта. С помощта и на трети проект – INSTRUCT 
– ще бъде разработен и модел за сертифициране на знанията и умения за 
енергийна ефективност на строителните работници и специалисти, както 
и съответния  електронен регистър, в който тези умения да могат да бъдат 
удостоверявани и проследявани.

 Защото сме убедени, че когато се създадат правилните обществени 
нагласи, подобри разбирането за ползите от обновяването и се стимулира 
пазарното търсене, политиките няма да закъснеят.
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От програми за обновяване към устойчиви политики:

Ролята на професионалното образование и комуникацията с 
крайните потребители

ЕнЕфект:
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Нова ДЕХС: Основни моменти

Обновителна вълна
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Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните 
жилищни сгради: 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+ одобрени апликации
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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
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План за възстановяване и развитие

Обновяване на публични сгради
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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%
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Учебно-демонстрационни центрове
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renew europe.


