
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Как България ще изпълни целите, поставени от Директивата относно енергийната 

ефективност  

 

Енергийната ефективност се е превърнала в една от основните теми при обсъждане 

бъдещето на Европейския съюз. Затова от държавите-членки се изисква планирането и 

провеждането на мерки за спестяване на енергия за дълъг период от време. До 30 април 2014 г. 

всички държави-членки бяха задължени с Директива 2012/27/ЕС от 25 октомври 2012 година 

да изготвят първи вариант на дългосрочна стратегия за мобилизиране на инвестиции за саниране 

на сградния фонд, която трябва да съдържа преглед на националния сграден фонд; определяне на 

разходно ефективни подходи за саниране, съобразени с вида сграда и климатичната зона; 

политики и мерки за насърчаване на разходно ефективно основно саниране на сгради, 

включително и поетапно основно саниране; перспектива за насочване на инвестиционните 

решения на частни лица, строителна промишленост и финансови институции; преценка за 

очакваните енергийни спестявания и ползите в по-широк смисъл. 

 

Втората страна на предстоящата стратегия за енергийна ефективност, освен санирането 

включва и строителството. Строителството е процес, в който се използват не само електричество, 

но и повече ресурси, а спестяването на тези ресурси трябва да върви ръка за ръка със създаването 

на комфортна и здравословна среда за живеене. С тази цел са разработени системи за оценка на 

качеството на сгради с оглед на тези комплексни изисквания.  

 

След сравнителна оценка на трите основни системи за сертификация, разпространени в 

световен план – британската BREEAM (Building research establishment environmental assessment 

method), американската система LEED (Leadership in energy and environmental design) и немската 

DGNB (Deutsches Gutsiegel für Nachhaltiges Bauen), Българският съвет за устойчиво строителство 

приема за най-приложима в български условия немската система DGNB с оглед на по-високата 

възможност за приспособяване към прилагането й в други географски условия, а и на по-

комплексния характер на критериите за сертифициране. След извършени модификации през 

2009г. DGNB е приета за национална система за сертификация на сгради в България.  

 

Мерки за реализиране на целите, поставени пред България от Директивата на ЕС 

относно енергийната ефективност. България като държава-членка на Европейския съюз е 

задължена всяка година до 2050 г. да реновира поне 3% от жилищните и стопанските сгради в 

национален план. Първа стъпка към постигането на тази цел в национален план е разработването 

на стратегия за действие, базирана на детайлно проучване на българския сграден фонд, която да 

предвижда диференциран подход към отделните категории сгради и да позволява оценка на 

постигнатите резултати. След това България трябва да въведе конкретни мерки за постигането на 
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тези цели в няколко насоки – информиране за ползите от извършване на реновации, осигуряване 

на стимули за повишаване на енергийната ефективност и премахване на бариери пред 

обновяването. Провеждането на информационна кампания трябва да е насочено към ползите от 

енергийната ефективност, възможностите за разместване на финансовата тежест и използване на 

финансиране от европейски фондове. Кампанията може да приеме различни форми: директно от 

държавата (например в САЩ правителството се свързва със собствениците на недвижими имоти 

чрез брокерите); алтернатива е информирането да бъде възложено на лица със специализирана 

подготовка – например в Германия е предвидено процеса да се ръководи от мениджър, който 

посредничи между участниците, изготвя програма за мерките за повишаване на енергийната 

ефективност и може да участва и при прилагането им. Трябва да бъдат създадени и кадри, които 

да могат да осъществяват проекти с високи оценки за устойчивост. Устойчивото строителство 

трябва да бъде включено под една или друга форма в образователните програми. 

 

Политиките за насърчаване на реновациите могат да бъдат обединени в две групи – от 

една страна въвеждане на стимули и улеснения, напр. данъчни облекчения, отстъпки от такса 

битови отпадъци и т.н., и въвеждане на тежести във връзка с неефективно потребление на 

енергия.  

 

С оглед високата стойност на част от мерките, трябва да бъдат създадени възможности за 

поемане на финансирането на реновациите от трето лице. В България такива мерки са въведени 

със Закона за енергийната ефективност, но имат нужда от допълване и конкретизация. Мерките 

за финансиране трябва да бъдат обвързани с постигането на ясни цели.  

 

При насърчаване на дейности по сертифициране и обновяване на жилищни сгради трябва 

да се създадат механизми този, който финансира дейностите, да е и този, който получава 

облагите от тях. Пример в това отношение е Великобритания, където ползите от енергийните 

спестявания са свързани със сметките за енергия – който ги плаща, той се ползва от 

насърченията. В САЩ това е свързано с местния данък върху имота. По-сложен механизъм е 

приложим в Германия – при отдаване на имот под наем наемодателят може да увеличи 

дължимата наемна цена с до 11% от годишните разходи за саниране за сметка на спестяванията 

от по-ниски сметки за енергия, от които ще се ползват наемателите. Насърчаването може да 

приеме и характер на допълнителни тежести за сградите, които не са енергийно ефективни. 

 

Българският Съвет за Устойчиво Строителство остава на позиция и изразява готовност да 

подпомогне с експертен капацитет, както изработването, така и реализирането на Националната 

стратегия за действие в съответствие с изискванията на Директива 2012/27/ЕС за обновяване на 

сградния фонд. 

 


