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РЕЗЮМЕ 

Настоящият доклад „Задълбочено описание на нови/адаптирани схеми за финансиране за сградно 

обновяване в пилотните региони на проект ComAct” е посветен на представянето на схемите за 

финансиране за дълбоко енергийно обновяване на многофамилните жилищни сгради в 5-те пилотни 

държави на ComAct – България, Република Северна Македония, Унгария, Литва и Украйна, избрани от 

съответните партньори по проекта като най-подходящи за увеличаване на обхвата и скоростта на 

програмите за обновяване, като в същото време се отчитат интересите и нуждите на енергийно 

бедните домакинства. Въпросът е от особена важност, тъй като достъпът до финансиране и 

равнопоставеното участие в проекти за обновяване често се посочват като водещи пречки за осезаемо 

подобряване на характеристиките на енергийните характеристики на жилищния сграден фонд в целия 

ЕС: бариера, която е особено важно в Централна и Източна Европа, предвид високия дял на енергийно 

бедните домакинства и индивидуалната собственост върху апартаментите в жилищните сгради, което 

увеличава сложността на проекти за обновяване на целите сгради с пазарно финансиране. 

За да се преодолеят тези бариери, документът представя подробни описания на нови или адаптирани 

схеми за финансиране, осигуряващи повишена достъпност за енергийно бедни домакинства, които се 

насърчават за по-нататъшно прилагане или като самостоятелни инструменти, или в комбинация с 

други съществуващи програми за финансиране в 5-те пилотни страни. Описанията включват 

технически, социални и финансови оценки, предоставени от местните партньори, включително 

описания на институционалната рамка и идентифициране на пропуски и слабости, които трябва да 

бъдат преодолени в процеса на изпълнение. Дизайнът на схемите за финансиране се комбинира с 

основни очертания на бизнес модела за ключовите участници (финансови институции, доставчици на 

услуги, публични органи, крайни потребители), както е уместно за всеки конкретен случай за дадена 

държава, така че да се осигури защита на интересите на участващите участници и те да са вътрешно 

мотивирани да участват в реални проекти за обновяване съгласно предложените схеми. 

Предложените финансови схеми са разработени като следствие от анализа на съществуващите 

финансови инструменти, подпомагащи обновяването на многофамилни жилищни сгради в 5-те целеви 

страни на ComAct, наличен в доклада „Инструментариум за модели на финансиране за енергийно 

бедни домакинства“ и онлайн на www.comact -project.eu/toolbox. Анализът разкри, че въпреки 

приликите в сградния фонд и моделите на собственост, в държавите от целевия регион се прилагат 

различни подходи за финансиране въз основа на правната рамка, финансовите възможности, местния 

опит и дори „енергийната култура“ на обществото. В повечето случаи обаче „енергийната бедност” все 

още не се разбрира като явление, различно от социалната уязвимост, което налага засилени усилия за 

застъпничество и ангажираност на публичните и частните финансови институции, насочени към 

подобряване на условията за участие на домакинства, които, обременени с прекомерни енергийни 

разходи, изпитват затруднения да осигурят своя дял в програмите за обновяване. За тази цел се очаква 

предложените схеми за финансиране да насочат обществената дискусия в тази посока, надграждайки 

новите изисквания на предложението за нова Директива за енергийните характеристики на сградите1, 

насърчаваща общата дефиниция на ЕС за енергийна бедност и минималните стандарти за обновяване 

 

1Европейската комисия (2021 г.) Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните 

характеристики на сградите (преработена). Брюксел, 15.12.2021 г., COM 802 Final. Достъпно на 
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/proposal-recast-energy-performance-buildings-directive.pdf . 

http://www.comact-project.eu/toolbox
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/proposal-recast-energy-performance-buildings-directive.pdf
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като ключови за постигане на новите и по-амбициозни цели за енергийна ефективност, предвидени от 

Европейския закон за климата2. На 

  

 
2Европейски съюз (2021) Регламент (ЕС) 2021/1119 на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 2021 г. за установяване на рамката 
за постигане на климатична неутралност и за изменение на Регламенти (ЕО) № 401/2009 и (ЕС) 2018/1999 (' Европейското право за 
климата“). Наличен на https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1119  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1119
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БЪЛГАРИЯ 

 Обща информация 

Собственост Публична / смесенa 

Програмен орган Правителството на България / МРРБ 

Управление на програмата Фонд мениджър / ФЕЕВИ 

Модел за изпълнение Погасяване чрез спестяване на разходи за 

енергия 

Оперативни услуги Маркетолог / Фасилитатор / Оценител / 

Финансист 

Финансирани проекти Обновяване на сгради / Възобновяеми енергийни 

източници / Енергийни кооперации / смесени 

Амбиция/цели Да се даде възможност за трансформиране на 

схемата за 100% безвъзмездна помощ към по-

устойчиви финансови механизми с постепенно 

намаляване на грантовия компонент, с цел 

увеличаване на обхвата и дълбочината на 

обновяването, като в същото време се запазва 

пълна подкрепа за енергийно бедните 

домакинства 

Бенефициенти Асоциации на собственици, специализирани 

посредници (ръководители на проекти ) 

Средство за финансиране Национален бюджет / фондове на ЕС / 

Международни финансови институции / 

Инвестиционни фондове / 

Собственици на имоти / ESCOs 

Финансови инструменти Заеми / Гаранции 

Подробно описание на схемата на финансиране 

I. Предварителна оценка 

Целта на инструмента е да даде възможност за трансформиране на схемата за 100% безвъзмездна 

помощ към по-устойчиви финансови механизми с постепенно намаляване на грантовия компонент, с 

цел увеличаване на обхвата и дълбочината на обновяването, като в същото време се запазва пълната 

подкрепа за енергийно бедните домакинства. Конкретната задача е да се осигури механизъм за 

подпомагане на участието на домакинствата в новата програма за обновяване, обявена в рамките на 

Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), изискваща 20% съфинансиране от 
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собствениците3, като към момента няма други специализирани фонд, предлагащ възможности за заем 

за обновяване. 

От 2015 г. възможностите за обновяване в България са доминирани от Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, осигуряваща 100% безвъзмездно 

финансиране за проекти, достигащи енергиен клас C. При този подход обаче се постига годишен 

процент на саниране под 0,5%, като дълбоките енергийни обновявания са пренебрежимо малък брой. 

Най-важната и задължителна реформа в политиките за обновяване на сгради е преминаването от 

механизъм на 100% безвъзмездно финансиране към постепенно увеличаване на участието на 

собствениците на жилища с прилагане на подходящи финансови механизми. Причините за това са 

следните: 

• използвайки само публични ресурси, при национална цел за обновяване до 2030 г. от 19 026 

656 m2, в най-добрия случай до средата на 2026 г. ще бъдат реновирани 6 762 800 m2. 

• помощта ще достигне до много малко хора (1100 сгради от 66 865 нуждаещи се). Това 

означава, че 95% от хората в многофамилни сгради няма да имат достъп до никакво 

финансиране за обновяване. 

При около 91% от многофамилните сгради, които са в енергийни класове D и по-ниски, Националната 

дългосрочна стратегия за обновяване изчислява, че нивата на реновиране с оптимални разходи се 

постигат при достигане на прага между енергийните класове A и B (т.е. 95 kWh/m2/a първична енергия).  

Според тези оценки крайните спестявания на енергия възлизат на около 80% от моделираното средно 

потребление. Въпреки че този модел не може да се приеме като показателен по отношение на 

паричния поток, произтичащ от проектите за обновяване, той е показателен за техния огромен 

потенциал. Последните проучвания4 твърдят, че „за близо 70% от анкетираните средната месечна 

стойност на разходите на домакинството за отопление/охлаждане, топла вода и електричество е в 

рамките на 150-160 лв. (за 35,3% - между 101 и 150 лв.; 32,2% посочват разход над 150 лв.). Установява 

се също, че при прилагане дори само на традиционните мерки (изолиране на фасади, покриви и 

приземни етажи, подмяна на прозорци + мерки за осветление и електрически системи), процентът на 

спестяване на енергия варира между 35% - 55%. При прилагане на други подходящи ESM - до 60% (...) 

Като се има предвид статистиката по-горе, може да се приеме, че при посочените средни разходи от 

150 - 160 лв. за по-голямата част от домакинствата, средната икономия на енергия на месец ще бъде 

около 50 лв. (при икономии на енергия в долната част на цитирания диапазон от 35-55 до 60%) и дори 

до 1,5-2 пъти повече (в горната част).“ Това се потвърждава от проучването на ComAct за град Бургас , 

което показва, че средно домакинствата са готови да плащат около 90 лв. на месец за 

съфинансирането си. Това се счита за абсолютно достатъчно при сценария на 20% съфинансиране, 

което би било в размер на 2000-4000 лв., в зависимост от дълбочината на обновяване и размера на 

жилището. За съжаление, информираността относно ползите и изискванията за финансиране все още 

е на ниски нива. Някои от другите предизвикателства при обновяването включват като цяло ниски нива 

на доходи и ограничен достъп до финансиране; необходимостта от регулаторна реформа заедно с 

информационни и обучителни кампании; липсата на механизми за наблюдение и осигуряване на 

 
3Специфичен компонент, предоставящ 100% безвъзмездни средства за енергийно бедни домакинства, дефинирани съгласно 
специфична дефиниция на програмата , въпреки че все още не е предвиден в текста на съответната програма в НПВУ 

4 SHEERenov (2020) Консолидиран ситуационен анализ: Отправна точка за разработване на модел за предоставяне на интегрирани 
услуги за саниране на многофамилни жилищни сгради. Достъпно на: https://sheerenov.eu/wp-content/uploads/2021/07/Report-2.3-EN-
FINAL.pdf  

https://sheerenov.eu/wp-content/uploads/2021/07/Report-2.3-EN-FINAL.pdf
https://sheerenov.eu/wp-content/uploads/2021/07/Report-2.3-EN-FINAL.pdf
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качеството и доминиращата роля на публичните институции, които, в съчетание с прекомерното 

безвъзмездно финансиране, ограничават ролята, която бизнесът може да играе. 

II. Аспекти на енергийната бедност 

Енергийната бедност е друго важно предизвикателство в страната, като една трета от населението не 

може да затопли домовете си адекватно. В момента само малка част от населението е обхванато от 

„енергийните помощи“, докато има много по-голяма група (до трети подоходен децил), която не е в 

състояние да покрие никакви инвестиционни разходи, тъй като статистически разходите им са по-

високи от техните разполагаеми доходи. За следващите децилни групи (4-6) се оценява, че са 

изложени на риск от енергийна бедност поради влошаващото се състояние на сградния фонд и 

колебанията в цените на енергията; от друга страна, те рядко притежават значителни спестявания и 

често не се оценяват като кредитоспособни от финансиращите институции, което е сериозна бариера 

за участието им в програми за обновяване, изискващи съфинансиране. За тази цел трябва да се 

осигурят паралелни механизми: дефиниция за енергийна бедност, която идентифицира 

домакинствата, нуждаещи се от 100% безвъзмездна подкрепа, и заеми с ниска или без лихва, 

гарантирани от държавата за тези, които са в риск от енергийна бедност. Що се отнася до 

определението, то е формулирано от ЕнЕфектпо следния начин: 

За целите на преференциално финансиране по програми за подпомагане на санирането на сгради: 

Енергийно бедни са онези домакинства, чийто разполагаем доход след осигуряване на нормативно 

установените температури в отопляваната част на жилищата им попада под официалната линия на 

бедност. 

Разходите за осигуряване на нормативно установените температури се определят в енергийните 

одити чрез допълнителен протокол, който се попълва съгласно указанията на програмата: 

a) за сгради, които не са свързани към топлофикационна мрежа, се използват данни за средния 

за страната енергиен микс за отопление. Това избягва възможността за манипулиране на 

микса за конкретната сграда; 

b) за сгради, присъединени към топлофикационните мрежи, се използват реалните цени на 

топлофикационната услуга, независимо дали домакинството я ползва или не и дали има 

радиатори, включени към мрежата. 

И в двата случая площта на общите части на сградата не се взема предвид при изчислението. 
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Фиг. 1. Оценка на домакинствата, отговарящи на условията за 100% субсидия при обновяване 

III. Съществуваща правна рамка  

За съжаление нормативната уредба все още е недостатъчно развита и поставя различни бариери пред 

процеса на обновяване. Според Закона за етажната собственост все още не е възможно Сдруженията 

на собствениците на жилища да поддържат обща банкова сметка, която да служи като доказателство 

за финансовите им възможности и вторичен гаранционен механизъм. Все още професионалното 

управление на етажната собственост е рядкост и няма законови задължения за това. Механизмите за 

вземане на решения са изключително усложнени и от изискването за 100% съгласие на собствениците 

за изпълнението на проекта за саниране. Тези пречки обаче биха могли да бъдат преодолени от 

предстоящите промени в Закона за етажната собственост, които вече са подготвени от отговорното 

звено в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), но все още не са 

представени за обсъждане в парламентарните комисии. Освен това няма задължение за енергийни 

паспорти или сертификати за енергийни характеристики за сгради, построени преди 2009 г. 

Минималният изискуем клас за дейности по обновяване все още е C, което е далеч под оптималните 

за разходите нива; новопредложената програма обаче ще изисква поне енергиен клас B. 

IV. Бенефициенти  

Бенефициенти на програмата и механизма за финансиране са собствениците на индивидуални 

жилища в многофамилни жилищни сгради, които се нуждаят от непосредствено обновяване (енергиен 

клас D и по-нисък). Няма категоричен социално-икономически профил, свързан с обитателите на тези 

сгради, тъй като поради наследството от комунистическото минало те са собственост на домакинства 

с пълния набор от възможни доходи, професии и демографски характеристики. 

Според Дългосрочната национална стратегия за обновяване сградите с лоши енергийни 

характеристики, т.е. принадлежащите към енергийни класове E, F и G, имат дял от 91 % от 

Линия на бедността 413 BGN/човек/месечно 
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необновените сгради, а сградите от клас D са още 8 %, което е показателно за потенциала за спестяване 

на енергия и размера на пазара. Общо 97,6 % от съществуващите жилищни сгради са частна 

собственост, 96,5 % са собственост на физически лица, а 1,1 % са собственост на юридически лица. 

Само 2,4 % от сградите са собственост на централното правителство или местните власти. Тази 

специфика на България до голяма степен обяснява съществуващите бариери (организационни, правни 

и поведенчески) в процеса на обновяване на жилищния фонд и оказва значително влияние върху 

разработването на стратегически мерки и политики. Към 1 февруари 2011 г. общият брой на заетите 

жилищни единици е 2 666 733, което прави съотношението на свободните жилища към общия брой 

на жилищните единици от 31 % (26 % в градовете и 43 % в селата, достигайки 100 % в напълно 

обезлюдени райони). Делът на свободните жилища в заети жилищни сгради надхвърля 20%, което е 

друг основен проблем, когато е необходимо 100% съгласие на собствениците 

Както беше посочено по-горе, според анализа на оптималността на разходите, извършен в българската 

Дългосрочна национална стратегия за обновяване, енергийно ефективното обновяване би могло да 

спести до 80% от моделираното крайно потребление на енергия. На практика спестяването на разходи 

в рамките на практиката „бизнес както обикновено“ възлиза на около 25-30% в зависимост от 

източника на гориво и други характеристики на сградата. Според Стратегията разбивката на сградите 

преди обновяването е следната: най-голям дял от сградите (40,5 %) принадлежат към клас на 

енергийна ефективност E, следван от тези, принадлежащи към класове на енергийна ефективност F 

(35,3 %) и G (16,1 %). Обновяването на повечето сгради включваше надграждане до минимално 

необходимия енергиен клас C, като по-малък дял беше подобрен до клас B (8,4 %). Според 

консултантите по енергийна ефективност тези нива на обновяване позволяват да се постигнат 

енергийни спестявания от приблизително 40 %. Обновяването и надграждането на многофамилна 

жилищна сграда до енергиен клас В обикновено води до намаляване на средните месечни разходи за 

отопление на жилищен обект с площ 65 м2 от 156,38 лв. на 107,64 лв. То може да се увеличи с 50-60%, 

ако се приложат по-амбициозни мерки, което е напълно достатъчно за компенсиране на разходите за 

съфинансиране в настоящата ситуация. 

Допълнителните ползи от обновяването най-често се класифицират в три групи: екологични, 

икономически и социални. Първата група съдържа най-важните и преки въздействия на енергийната 

ефективност, като спестяване на енергия и намаляване на емисиите на парникови газове. Втората 

група включва, наред с другото, положителните макроикономически въздействия върху 

икономическия растеж, иновациите и конкурентоспособността, както и зависимостта от внос на 

енергоносители. Третата група въздействия обхваща аспекти като здравни ползи, намаляване на 

бедността и заетост. За България Дългосрочната национална стратегия за обновяване идентифицира 

увеличения разполагаем доход, намалената енергийна бедност и ползите за здравето като основните 

по-широки ползи на индивидуално равнище, сред множеството такива от социално-икономическа 

гледна точка. 

V. Налични ресурси 

НПВУ осигурява финансиране за саниране на многофамилни жилищни сгради в размер на 1 176 960 

000 лева. От тях по схема за 100% безвъзмездна финансова помощ ще бъдат отпуснати 941 568 000 лв. 

за ок. 865 сгради, а 235 392 000 лв., съответстващи на 270 сгради, ще бъдат отпуснати при 80% 

безвъзмездна помощ от октомври 2022 г. Освен това в Програмата за развитие на регионите има 134 

898 300 евро (263 838 142 лв.) за жилищни сгради, вероятно отново при 100% безвъзмездно 

финансиране. 
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Няма други налични източници на финансиране за саниране на многофамилни сгради освен описаните 

по-горе. Липсва и желание от страна на търговски банки или специализирани фондове за 

разработване на специализирани продукти за саниране на многофамилни сгради. 

Очакваното съфинансиране от собствениците на жилища в рамките на НПВУ е скромните 58 848 000 

лева. От тях се очаква не повече от 50% да бъдат покрити с пазарно финансиране, а останалите да 

бъдат осигурени от съществуващи спестовни/банкови депозити на собствениците на жилища. Въпреки 

това, оценката на ЕнЕфект показва, че до 2030 г. пазарът може да нарасне до 2 165 402 688 лева, ако 

политиките следват целите, определени в Дългосрочната национална стратегия за обновяване Както 

беше описано по-горе, спестяванията биха били от порядъка на 30-60%, или 50-80 лв. на месец. Това 

се счита за достатъчно за покриване на разходите за съфинансиране и също така съвпада с 

декларираните инвестиционни нагласи на собствениците на жилища. 

1. Разполагаем доход на домакинството 

Среден общ доход по децилни групи през 2020 г., лв 

Обща 

сума 

Децилни групи 

аз II III IV V VI VII VII IX х 

15088 6275 7632 8301 9239 12173 13753 16892 19081 22396 31378 

Среден паричен доход по децилни групи през 2020 г., лв 

Обща 

сума 

Децилни групи 

аз II III IV V VI VII VII IX х 

14977 6168 7537 8204 9137 12041 13641 16761 18965 22283 31266 

2. Разходи за енергия на домакинствата 

Реалистични количества за отопление според средната реална консумация на енергия 

Месечни разходи за отопление: 

Прогнозна 

реалистична 

минимална сума, 

лв 

Прогнозна 

реалистична 

максимална сума, 

лв 

Въглища 32,23 139,68 

Нафта 44,66 193,53 

Природен газ (Nm3) 29,05 125,87 

Природен газ (Nm3) – кондензен котел 26,99 116,97 

Дърва за огрев (25% съдържание на влага) 25,27 109,52 

Дървесни пелети 38,22 165,63 

Топлофикация 32,73 141,82 

Електричество 65,75 284,92 

Електричество – климатици 22,45 97,27 
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Електричество – високоефективни термопомпи 

(VRF/VRV) 

18,60 80,59 

3. Суми за отопление според нормализиран (според топлинните 

норми) разход на енергия 

Месечни разходи за отопление: 

Прогнозна 

реалистична 

минимална сума, 

лв 

Прогнозна 

реалистична 

максимална сума, 

лв 

Въглища 80,93 350,72 

Нафта 112,13 485,90 

Природен газ (Nm3) 72,93 316,04 

Природен газ (Nm3) – кондензен котел 67,77 293,69 

Дърва за огрев (25% съдържание на влага) 63,46 274,98 

Дървесни пелети 95,97 415,86 

Топлофикация 82,17 356,09 

Електричество 165,09 715,38 

Електричество – климатици 56,36 244,22 

Електричество – високоефективни термопомпи 

(VRF/VRV) 

46,70 202,35 

Стойностите в първата таблица представят реалната картина в страната. Средно хората изразходват 

по-малко енергия за отопление в сравнение с енергията, от която наистина се нуждаят, главно поради 

финансови причини. Стойностите във втората таблица представят каква ще бъде цената, ако всички 

жилища се отопляват до нормите за отопление. Смятаме, че отоплението на 100% според нормите за 

отопление също не е реалистично и реалните разходи за нормално отопление са някъде между 

стойностите в двете таблици, може би по-близо до стойностите във втората таблица. 

Месечни разходи, които не са свързани с отопление: 

Прогнозна 

реалистична 

минимална сума, 

лв 

Прогнозна 

реалистична 

максимална сума, 

лв 

Електричество 10,00 100,00 

Вода 10,00 50,00 

LPG в бутилки 9,90 29,70 

Такса за апартамент 5,00 50,00 



 
 

                                       

 

16 

4. Капацитет и желание за вземане на заеми на бенефициентите 

Макар теоретично да е невъзможно да се измерят инвестиционните намерения на собствениците на 

жилища, проучването на ComAct в Бургас установява, че около 30% от собствениците на жилища не са 

в състояние да плащат никакви разходи, свързани с обновяването, което съвпада с оценките на 

ЕнЕфект относно състоянието на енергийна бедност на населението. Установено е обаче, че 

домакинствата, които имат тази възможност, са готови да плащат около 90 лв. на месечни вноски за 

заеми за обновяване, което е абсолютно достатъчно за покриване на очакваните разходи за 

обновяване. Около 50% от анкетираните ще използват собствените си спестявания, а не банкови заеми 

за покриване на разходите за съфинансиране. 

5. Анализ на веригата на стойността: достъпна експертиза, капацитет 

и качество на строителния сектор 

Българският НПВУ предвижда реформа за регионално обслужване на едно гише с финансиране от 

националния бюджет. Целта е да се създадат от 6 до 28 регионални центъра, основно насочени към 

предоставяне на съвети. Това противоречи на основната идея, че магазините на едно гише са 

създадени да улесняват проектите за енергийно обновяване през целия им живот, с други думи 

„покривайки целия път на клиента от информация, техническа помощ, структуриране и консултиране 

на схеми за финансова подкрепа до мониторинг на спестяването на енергия“ . 

Предвидена е допълнителна административна и техническа подкрепа за местните администрации 

като част от индивидуалните програми за обновяване. НПВУ включва създаването на две програми за 

развитие на умения в областта на цифровото сградно моделиране (BIM), които се очаква да станат част 

от университетското образование. Програмите за по-широко повишаване на квалификацията на 

професионалистите в областта на енергетиката и строителството не са част от плана, което се счита за 

сериозен проблем, тъй като строителният сектор е изправен пред сериозни проблеми както по 

отношение на броя на работниците, така и, още по-важно, по отношение на уменията и 

квалификацията им. За тази цел осигуряването на възможности за допълнително обучение е от 

решаващо значение за успеха на програмите. 

VI. Вдъхновение от държави-членки на ЕС 

a) Унгария 

Възприет е пазарен подход за обновяване за ЕЕ. Той се основава на висококачествени консултантски 

услуги, предоставяни от специализирани консултанти, играещи ролята на посредник между 

собствениците на сгради и останалите заинтересовани страни (финансови институции, публични 

органи, доставчици на услуги). Този подход е подкрепен от регулаторната рамка, задължаваща 

Сдруженията на собствениците да поддържат сградите си. Това създаде добре развит и 

саморегулиран пазар – задължителен за устойчив процес на обновяване на сградите. 

6. Естония 

Предоставянето на финансиране за обновяване за ЕЕ е съчетано с повишаване на осведомеността и 

разпространение на добри практики от KredEx , финансова институция, която поставя жилищния 

сектор като един от компонентите на своето портфолио. Активната комуникация със заинтересованите 

страни изиграва своята роля за създаване на доверие между различните участници на пазара, което 
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води до устойчив процес на обновяване. KredEx също така гарантира качеството на участващите 

технически консултанти, като поддържа списък с експерти на своята уеб страница.    

b) Гърция 

Програмата SAVE-AUTOMATE (Енергоспестяващи интервенции и ВЕИ в жилищните сгради) предоставя 

капиталови субсидии, покриващи енергийните обселдвания и други „нематериални“ разходи. Тя е 

съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и национални ресурси, чрез Регионална 

оперативна програма и Оперативна програма „Конкурентоспособност, предприемачество, иновации“. 

Програмата стартира от Министерството на енергетиката, бенефициент е Гръцката банка за развитие, 

а крайните бенефициенти са собственици на жилищни сгради 

c) Република Северна Македония 

ПроКредит Банк Македония стартира програма за зелени финансови продукти, състояща се от заеми 

за енергийна ефективност за частни лица, както и за бизнеса, използвайки средства от Европейската 

банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Кредитите са предназначени за подобряване на 

енергийната ефективност на жилищата в съответствие с допустимите мерки за безвъзмездни средства, 

описани в Технологичния селектор на уебсайта на Green Economy Financing Facilities. Някои от 

допустимите мерки са: изолация на външни стени, покрив, под; монтаж на прозорци, врати, котли на 

биомаса, енергийно ефективно осветление, газови котли, термопомпи, соларна фотоволтаична 

система и др. 

 Проектиране на рамката на схемата 

Новата схема ще е насочена към многофамилни реновирани сгради с енергиен клас D и по-нисък с 

висок процент на обитавани жилища. Новият механизъм ще бъде насочен към всички 270 сгради по 

НПВУ - предмет на режим за съфинансиране, с перспектива да разшири дейността си до 5855 сгради, 

които да бъдат реновирани, за да се постигнат целите на Дългосрочната национална стратегия за 

обновяване за 2030 г. Проектите трябва да достигнат минимален клас B, като енергийните одитори 

трябва да разработят различни пакети от енергоспестяващи мерки, за да определят оптималните нива 

на разходите и да анализират възможностите за инвестиране във възобновяеми източници на енергия. 

Очаква се около 20% от подпомаганите домакинства (при 100% безвъзмездна помощ) да попаднат в 

прилаганата дефиниция за енергийна бедност, а поне 11,5% ще бъдат изведени от това състояние след 

изпълнение на проектите. 

Както беше обсъдено по-горе, 80% от разходите за обновяване ще бъдат осигурени от НПВУ, а 

останалите 20% - от собственика на жилището. В зависимост от големината, конструктивните 

характеристики, състоянието на сградите, големината на апартамента, използваната отоплителна 

система и дълбочината на обновяване, цената за всеки отделен собственик се очаква да бъде от 

порядъка на 10 000 – 20 000 лева, респ. водещи до заеми в размер на 2000-4000 лева. 

I. Основна единица за изпълнение 

Фондът може да бъде организиран в рамките на съществуващата структура на българския ФЕЕВИ или 

в рамките на бъдещия Фонд за декарбонизация. Собствеността може да бъде публично-частна, с 

участие на държавата и представители на международни и национални финансови институции. 

Първоначалната капитализация може да бъде осигурена от държавния бюджет, международни 

донори, Българска банка за развитие и/или международни финансови организации. С развитието на 

програмата трябва да се предвиди рекапитализация на няколко етапа. 
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Фондът трябва да бъде оперативно управляван от специален управител на фонда, предоставящ 

финансова и техническа експертиза и способен да работи с различни заинтересовани страни в цялата 

държава. Пример за това е фонд ФЕЕВИ, който се управлява от Консорциум EEE, канадско-български 

тристранен консорциум, състоящ се от международна консултантска фирма за енергийна ефективност 

и два местни български бизнеса, избрани чрез международни поръчки. Той отговаря за цялата 

ежедневна работа на ФЕЕВО и за гарантиране на успешното изпълнение на проектните цикли. 

 

Фиг. 2. Структура на ФЕЕВИ. Източник: проект CITYNVEST 

II. Условия на заема и процес на изпълнение:  

Допустими за финансиране са всички сдружения на собствениците на жилища с одобрено заявление 

за субсидия по националната програма за саниране. В предпочитания сценарий те се представляват 

от специализиран посредник (ръководител на проекта за обновяване), който взема кредита или 

кандидатства за гаранция от името на сдружението на собствениците на жилища. Проектите, които ще 

бъдат подкрепени, ще бъдат проекти за обновяване на цели сгради с минимален енергиен клас B, 

потенциално комбинирани със съоръжения за производство на възобновяема енергия (или за 

собствено потребление, или в договори с доставчици на енергия). Обхватът на кредитите ще бъде 20 

000 – 200 000 лв., със собствен капитал 5-10%. Могат да се прилагат два вида гаранции: 

a) частични кредитни гаранции (PCG), които могат да покрият или 50% (основа за първа загуба 

след банка-кредитор), или 80% (база pari-passu) от общата кредитна стойност на проекта, 

ограничена до 100 000 лева. Кредитните гаранции, предоставени от ФЕЕВИ, се признават като 

обезпечение от първа степен, еквивалентно на банковите гаранции. 

b) портфейлни гаранции: покрива първите 5% от загубите (неизпълнения) в рамките на сградата 

на етажната собственост или портфейла от етажни собствености. 

Финансовият модел за възвръщаемост ще се основава на икономии на енергия, като се очакват средно 

45-50% спестявания. Срокът на кредита/погасяването ще бъде до 10 години. Фондът трябва да 
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предлага кредитни продукти с близки до пазарните лихви. В момента ФЕЕВИ предлага заеми при 3-4% 

лихва. Фактът, че фондът не трябва да разпределя печалби, би му позволил да предложи атрактивни 

условия за финансиране на разработчиците на проекти. В най-добрия случай лихвата трябва да бъде 

субсидирана от държавата чрез самата програма за обновяване и/или чрез упълномощаване на фонда 

да търгува със  спестяванията от емисии, така че заемът да може да достигне до бенефициента без или 

с много ограничени разходи Гаранционните разходи също ще използват преференциални условия, 

които не надвишават сегашните 0,1 %, начислявани от ФЕЕВИ. Гратисният период трябва да обхваща 

времето до приключването на обновяването, респективно началото на а генериране на спестявания. 

III. Специфични условия за уязвими/енергийно бедни домакинства 

Домакинствата, попадащи в дефиницията за енергийна бедност, разработена за програмата, трябва 

да използват 100% безвъзмездно финансиране, осигурено от оператора на програмата. Засега, всички 

останали домакинства трябва да имат право да ползват преференциалните условия, предлагани от 

фонда. 

В резултат на програмата за обновяване, в зависимост от дълбочината на обновяването, 2 или 3 от 

най-уязвимите подоходни децилни групи ще получат ползи до степен, в която разполагаемият им 

доход след извършване на подходящо обновяване вече ще бъде по-висок от средните разходи за 

съответната група. 

 

А      Б     В 

Фиг.3. Въздействие на дейностите по обновяване върху разполагаемия доход/средните разходи по 
децилни групи доходи след осигуряване на адекватно отопление за средно големи жилища: А – 

необновени сгради; Б – стандартно обновяване; C – дълбоко обновяване 

IV. Параметри за класиране на проектните приложения 

Финансови параметри на проекта – IRR, NPV, NPVQ 

Специфични икономии на енергия 

Процент на енергийно бедните домакинства 

Спестяване на емисии на CO2 

Елиминиране на замърсяващите горива 

V. Основни характеристики и точки за продажба за бенефициентите 

Бенефициенти Асоциации на собственици, специализирани посредници/ESCO, 

изпълнители на проекти 

Тип проекти Енергийна ефективност 

Възобновяеми енергийни източници 
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Оперативна поддръжка Техническа помощ на целевите бенефициенти при изготвяне на 

инвестиционни проекти, популяризиране на финансови институции и 

изпълнение на проекти, с оглед стимулиране на потока на сделките и 

усвояването на предлаганото финансиране 

Финансова подкрепа Безплатна техническа помощ, много ниски гаранционни такси, много 

ниски или нулеви лихви и кредитни такси, възстановяване на 

административни такси при сключване на договор за кредит или при 

отказ на проекта, без такси за предсрочно погасяване на заемите. 

Дълъг срок на 

погасяване: до 10 

години 

Съществуването на такъв фонд за период от 10 години е напълно 

реално. Това се доказва от дейността на ФЕЕВИ, който работи вече 17 

години и изцяло на пазарен принцип без безвъзмездния компонент. 

VI. Допълнителни механизми за финансиране и ключови партньорства 

В дългосрочен план схемата за финансиране трябва да бъде фокусирана върху участието на 

търговските банки и наличието на специализирани посредници/мениджъри на проекти за 

обновяване, докато въпросният фонд (ФЕЕВИ, фонд за декарбонизация или друг) трябва да бъде 

концентриран около гаранционните схеми. И в двете области трябва да се структурират партньорства 

с помощта на държавата, която трябва да разработи и насърчи ясна пътна карта за продължаване на 

политиките за обновяване, за да стимулира а) търговските банки да разработват и предлагат на пазара 

специализиран продукт; б) Специализираните посредници да ангажират активно сдруженията на 

собствениците на жилища да участват в проекти за обновяване. 

Доходността на фонда ще се увеличи при условие, че в случай на сключване на договор за заем, той 

стане собственик на спестяванията от емисии и може да ги търгува 

VII. Процедура за кандидатстване 

Процесът на изплащане на заема може да следва стандартната процедура на ФЕЕВИ. 

Стъпка 1: Идентификация на проекта (резултати от конструктивно обследване, подробен енергиен 

одит)5 

Стъпка 2: Първоначална проверка на проекта 

Стъпка 3: Завършване на първоначалното проектно предложение (ППП) 

Стъпка 4: Подаване на ППП и придружаващи документи във Фонда 

Стъпка 5: Съдействие при проектиране на инвестиционен проект и попълване на свързаните 

документи 

Стъпка 6: Оценка на проекта и оценка на кредитоспособността 

 
5Въпреки че настоящата версия на НПВУ изисква Сдруженията на собствениците да кандидатстват с пълна 
проектна документация, разходите за която ще бъдат възстановени в случай на одобрение, се смята, че са 
възможни по-добри подходи. Например първоначалното кандидатстване може да започне с декларация за 
готовност за участие на собствениците на не по-малко от 75% от общата площ на сградата, съчетано с 3 
представени оферти за конструктивен и енергиен одит и събрана сума за 30% от избраната оферта. 
Останалите могат да бъдат предоставени като субсидия от програмата. 
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Стъпка 7: Официално решение за одобрение за финансиране 

Стъпка 8: Подготовка и подписване на договора за финансиране и усвояване на средства 

Гаранционният продукт е разработен в партньорство с търговски банки. Процесът на кандидатстване 

трябва да следва процеса на банката и трябва да се обсъжда по време на фазата на проектиране и 

структуриране на инвестиционния проект. 

 Типично структуриране на проектите и идентифициране на точки за 
продажба 

Размерът на типичния инвестиционен проект ще бъде около 1 000 000 лева. При 80% покрити от 

безвъзмездната помощ, изплатена от оператора на програмата, максималният компонент на заема ще 

бъде 200 000 лв., като половината от тях най-вероятно ще бъде покрита от лични спестявания. Така 

типичният размер на кредита би бил около 100 000 лева. 

Собственик на проекта от гледна точка на фонда е специализираният посредник, на който 

Сдружението на собствениците е делегирало права да го представлява. В този случай той действа като 

ЕСКО, като взема кредита и събира вноските на собствениците. Може да кандидатства към фонда за 

заем или за гаранция, в случай че заемът е сключен с търговска банка. Като инструмент в подкрепа на 

националните политики, фондът ще е насочен към всички проекти с NPV > 0. Може да използва 

документацията за кандидатстване, изготвена от ФЕЕВИ. 

След одобряване на финансирането, операторът на програмата заедно със специализирания 

посредник провежда процедурите за възлагане на обществени поръчки и наблюдава изпълнението 

на проекта. Погасяването към фонда започва след приключване на ремонтните дейности, така че 

домакинствата погасяват вноските към специализирания посредник на базата на постигнатите 

спестявания. 

Интервенциите ще се ръководят най-вече от наличността на програмите за подкрепа, предвид факта, 

че няма задължение за сградни паспорти или енергийно сертифициране за сгради, построени преди 

2009 г. Във всеки случай, конструктивното състояние и обикновено влошаващото се състояние на 

някои от сградите компоненти на сградите (напр. течащ покрив, стълбища, мазета, врати и прозорци в 

общите части) е основен аргумент за вземане на решение за каквото и да е действие за обновяване, 

така че специализираните посредници трябва да бъдат обучени да използват такива нерешени 

проблеми за насърчаване на включването в програми за енергийната ефективност. 

 Включени заинтересовани страни  

I. Собственици на жилища  

Като ключова група заинтересовани страни, собствениците на жилища ще се възползват от 

прилагането на схемата, а чрез нея и от проектите за обновяване, чрез значително намаляване на 

разходите за енергия, повишаване на комфорта, решаване на проблеми с общите пространства, 

увеличаване на стойността на жилището и избягване на рискове от конструктивни проблеми. В най-

често срещания случай те ще трябва да вземат предвид сценария на 80% публична безвъзмездна 

помощ и 100% дълг за останалите 20% собствен дял при нулеви или много ниски лихви, предоставени 

от фонда. При собствените инвестиции, които не се очаква да надхвърлят 5000 лв. (около 2500 евро), 

са приложими множество аргументи, които да ги убедят да участват в програмата за обновяване, напр. 
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• показване на добри примери от съседни сгради, 

• показване на непосредствените финансови ефекти („спестявате 60 лева от сметката и плащате 

само 50, за да изплатите заема“), 

• осигуряване на качеството от специализирания посредник и фонда, за да се гарантира 

правилното изпълнение 

• потенциална загуба на пазарна стойност 

• сравнение със съседите („ако желаете, можете да продължите да плащате за енергия – вашите 

съседи ще харчат тези пари за себе си) 

Специфичната мотивация за включване на уязвими/енергийно бедни домакинства е продължаващата 

100% безвъзмездна помощ и очевидната последица, че след обновяване, апартаментите ще бъдат 

топли на по-ниска цена. 

II. Специализиран посредник 

Мотивацията на специализирания посредник е, че той разширява портфолиото си от услуги, което му 

помагат да увеличи приходите в рамките на дългосрочни договори. Тези посредници биха се 

възползвали от отлични условия за заем: 10% собствен капитал, 90% дълг без или с много ниска лихва, 

банкова гаранция при ниска комисионна. Разходите по заема ще бъдат таксувани от собствениците на 

жилища като част от общата цена на услугата. Тяхното участие би означавало и увеличаване на пазара 

за пълния набор от услуги, т.е. увеличени приходи от текущия им набор от дейности. Освен това, 

докато понастоящем етажните собствености имат право да прекратят договора с едномесечно 

предизвестие, договорът за обновяване вероятно ще е сключен за дълъг период (5-7 години или дори 

повече, подкрепено от дългите срокове на изплащане, предлагани от фонда) . Въпреки че все още 

няма обща практика и рискът от работа с множество собственици изглежда висок, обезпечението и 

процесът за събиране на неплатени задължения за всички длъжници са същите като при редовните 

месечни такси за поддръжка, събирани от управителите на съоръжения. Практически няма риск за 

събиране на вноски от уязвими домакинства, тъй като те се покриват със 100% субсидия. 

III. Търговски банки  

Търговските банки имат присъщ интерес да инвестират, тъй като обновяването при предложените 

условия покрива изискванията за таксономия. Предложената схема максимизира споделянето на 

риска, като изисква високо покритие на гаранции, техническа гаранция, обща банкова сметка на 

сдружението на собствениците и/или специализирания посредник в банката. Рискът за инвестицията 

е минимален, тъй като неплатежоспособните домакинства се покриват със 100% субсидия, има силна 

държавна гаранционна схема, като в същото време участието в схемата означава отваряне на сектор с 

милиарден пазарен потенциал. 

 Верига за доставки 

Докато в първите етапи на изпълнение проектите биха могли да бъдат доставени със съществуващите 

ресурси поради ограничения брой сгради, които трябва да бъдат реновирани, веригата на доставки 

трябва да бъде допълнително развита, за да се изпълняват предложените схеми. Основното 

действащо лице, което все още липсва, е специализираният посредник, който трябва да осигури 
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комбинирана услуга от фасилити мениджър и енергиен консултант6, като по този начин се изисква 

комбинация между съществуващите бизнес структури. Специално внимание трябва да се обърне на 

участието на банките, тъй като те трябва да се опитат да популяризират специализираните продукти 

чрез местните офиси. Съществува и дългогодишният проблем с капацитета на строителния сектор да 

изпълнява качествени проекти за обновяване, както по отношение на броя на работниците, така и по 

отношение на тяхната квалификация. За преодоляване на тези проблеми, първото условие е да има 

национална дългосрочна пътна карта за разработване на политиките. В рамките на ФЕЕВИ и 

първоначалното описание на Фонда за декарбонизация се разглежда техническа помощ за 

собствениците на проекти, като в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да се 

изискват изисквания за квалификация и обучение на място. 

 Комуникация 

Има различни канали, които трябва да се използват за различните групи участници, като всички 

изискват индивидуален комуникационен подход: 

• За сдружение на собственици: комбинация между телевизионна и уеб кампания и директна 

консултация от местните власти/технически консултанти/специализирания посредник 

• За специализирания посредник: семинари за обучение и сертифициране, участие на 

професионални асоциации на фасилити мениджъри и енергийни консултанти 

• За банки: директни срещи 

• За политиците: конференции, медиен натиск, директни срещи 

Съответно трябва да се изработят пълен набор от комуникационни материали, включително 

материали за обучение за специализирани посредници и информационни брошури за собствениците 

на жилища. Разходите за комуникация и обучение трябва да бъдат включени в бюджета на 

националната програма за подпомагане на обновяването и управлявани ефективно от оператора на 

проекта. В момента са налични над 12 000 000 лв. по програмата, свързана с саниране на обществени 

сгради, които трябва да бъдат преразпределени. Освен това специфично обучение за общински 

служители, предоставящи административна, информационна и техническа подкрепа, би било 

изключително важно. 

 Оперативни ресурси 

Фондът трябва да започне да функционира до септември 2022 г. Звеното за управление на проекти 

(Fund Manager), ако е различно от ФЕЕВИ, ще дублира структурата му, поради сходните си роли на 

търговец, фасилитатор, оценител и финансист, макар и ограничен до определен тип проекти. 

Управителят на фонда се назначава чрез открит конкурс за срок от 5 години. Основната му цел ще бъде 

да управлява фонда като бизнес с нестопанска цел, насърчаващ частните инвестиции в обновяването 

на многофамилни сгради в България. Управителят на фонда избира, разработва и прилага 

подходящите инструменти за финансиране въз основа на конкретни изисквания на проекта, 

наблюдавани от Управителен съвет, състоящ се от представители на държавата и потенциалните 

донори. 

Управителят на фонда се ръководи от изпълнителен директор на пълен работен ден, който управлява 

ежедневните операции и администрация. В началната фаза персоналът ще се състои от 15 души, 

 
6Пълното описание на профила е разработено в проекта SHEERenov 
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включващи изпълнителен директор, заместник-изпълнителен директор с маркетингов профил, 3 

финансови и кредитни анализатори, 3 технически експерти по енергийна ефективност, 3 експерти по 

технически и бизнес планове и 4 административни служители. 

Работата на Фонда зависи от дейността на програмния оператор (предполага се, МРРБ), осигуряващ 

непрекъснат поток на финансиране и одобряване на документация, и местните власти, които биха 

отговаряли за местното разпространение на информация и административна подкрепа, и най-

важното, за процедурите за възлагане на обществени поръчки от името на програмния оператор. 

Необходими правни промени 

Промени в Закона за етажната собственост: намаляване на прага за вземане на решения в етажната 

собственост, позволяване на откриване на обща банкова сметка в търговска банка, повишаване на 

изискванията към професионалното управление на сградите 

Промени в политиките: разработване на дългосрочна пътна карта с ясно идентифициране на 

финансова рамка за политиките за обновяване 

Промени в данъчните разпоредби: Данъчни облекчения поради намалено замърсяване на 

територията на общината с ФПЧ и парникови газове. 

Поставяне на нови технически изисквания към проекти за саниране 

Приемане на нови наредби за енергийните общности 

Трябва да се отбележи, че предложеният фонд може потенциално да функционира, дори ако не бъде 

въведена нито една от необходимите промени; обаче операциите му най-вероятно биха били 

ограничени по обхват и обем въпреки атрактивните условия. 

Процедура за управление на риска 

Съществуват политически, финансови и оперативни рискове за функционирането на фонда, които ще 

се обсъждат на редовните месечни заседания на Управителния съвет и по инициатива на 

изпълнителния директор. 

 Политическите рискове се отнасят до откриването на програмата за саниране по НРП, 

дългосрочната финансова рамка на политиките за саниране и одобряването на 

очакваните промени в Закона за етажната собственост. 

 Финансовите рискове се отнасят до първоначалната и повторната капитализация на 

фонда и участието на търговските банки. 

 Оперативните рискове се отнасят до участието на специализирания посредник, обмена с 

програмния оператор и общините, организацията на комуникацията с етажните 

собствености извън София, участието на търговските банки, организацията и 

провеждането на комуникационни дейности, мониторинга и осигуряването на качество. 

За да се намали рискът, политическите рискове трябва да бъдат преодолени с подкрепата на 

програмния оператор преди първоначалната капитализация на фонда. Това ще окаже положително 

въздействие и върху идентифицираните финансови и оперативни рискове. 
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Схема за наблюдение 

Схемата за мониторинг следва да бъде разработена във връзка с прилагането на Дългосрочната 

национална стратегия за обновяване, като се започне с предложената схема по НПВУ. Предложеният 

механизъм трябва да бъде съобразен с наблюдението на определен процент от планираните проекти 

за обновяване, което трябва да намалява с развитието на механизмите за паралелно финансиране; 

обемът на фонда обаче се очаква да нарасне поради разширения обхват на дейностите по обновяване. 

В тази връзка се очаква, че при липса на други налични финансови механизми, фондът ще осигури 

финансиране или гаранции за най-малко 80% от 270-те проекта, които се очаква да бъдат изпълнени 

по НПВУ. През годините до 2030 г. се очаква фондът да се концентрира върху предоставянето на 

банкови гаранции, като ограничи директните заеми до по-малко от 20%, но запазва дела си от 

гаранции до 50% от проектите за обновяване. 

 

Пилотна фаза 

Пилотната фаза трябва да започне от 1.10.2022 г., когато трябва да стартира компонентът за 

съфинансиране на програмата за обновяване по НПВУ. Тази фаза може да използва съществуващите 

инструменти, съоръжения и капацитет на ФЕЕВИ. 

Основните фактори за успех са: 

Политическа воля 

Необходими законови промени 

Комуникация и повишаване на осведомеността 

Създаване на бизнес модела на специализирания посредник 

 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 2025 г 2026 г 2027 г 2028 г 2029 г 2030 г 

Привлечено 

финансиран

е (лв.) 

 
31 839 

452 

54 581 

918 

84 905 

206 

127 

357 

808 

182 

287 

231 

270 

570 

963 

331 

944 

188 

422 

321 

525 

491 

871 

670 

Реновирана 

площ, м2 

1 124 

339 

1 269 

290 

1 361 

347 

1 487 

523 

1 668 

177 

1 854 

990 

2 194 

382 

2 396 

377 

2 723 

875 

2 946 

089 

Брой 

жилища 

15 041 16 980 18 212 19 900 22 317 24 816 29 356 32 059 36 440 39 413 

Брой сгради 346 391 419 458 513 571 675 737 838 906 

Дял на 

фонда 

n/a 90% от 

съфина

нсиран

ите 

проект

и 

80% 70% 50% 40% 30% 20% 20% 20% 
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Правилно използване на съществуващия опит и интерес на етажните собствености, които са 

кандидатствали за предишната програма 

Основните бариери са: 

Трудности при популяризирането на новия модел на съфинансиране за етажните собствености 

Липса на практика със заеми за етажните собствености  

Липса на практика с новия организационен модел, включително в процедурите за обществени 

поръчки и осигуряване на качеството 

Липса на интерес от страна на търговските банки поради липсата на приемственост и прозрачност на 

политиките за обновяване 

Продължаването на инициативата е свързано с привличане на заинтересовани търговски банки да 

отворят специализирани продукти за саниране на многофамилни сгради. До известна степен 

функционирането на Фонда за декарбонизация трябва да бъде свързано с подобен модел, като 

изпреварва или подпомага функционирането на предложената схема. 

Следващи стъпки за практическо изпълнение 

Застъпничество за подобрения на програмата за обновяване на НПВУ на правителствено равнище 

Одобряване на промените в нормативната уредба от Народното събрание 

Обсъждане на фонда на национални кръгли маси за финансиране на устойчива енергия 

Представяне на местни събития в комбинация с местни инструменти за подкрепа 

Одобрение от оператора на програмата 

Напредване на промените във функционирането на ФЕЕВИ, за да се приспособи към функционирането 

на специалния фонд 

Привличане на допълнителна капитализация в допълнение към наличния ресурс на ФЕЕВИ 
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СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ 

Обща информация 

Собственост Публична / частна / смесена 

Програмен орган Собственик/орган за вземане на решения 

Управление на програмата Оперативно управление 

Модел за изпълнение N/A 

Оперативни услуги Търговец / Фасилитатор / Оценител / Финансист / 

и др. 

Финансирани проекти Енергийна ефективност / Възобновяеми 

енергийни източници / Енергийни кооперативи / 

др 

Амбиция/цели Мисия и визия, връзка с национални или местни 

политики 

Бенефициенти Потенциални кандидати/потребители на услугите 

Средство за финансиране Национален бюджет / фондове на ЕС / Финансови 

институции / Инвестиционни фондове / 

Собственици на имоти/ ESCOs / и др. 

Финансови инструменти Кредити / Собствен капитал / Гаранции / др. 

Подробно описание на схемата на финансиране 

I. Предварителна оценка 

Цената на неефективното използване на енергия в Северна Македония оказва значително влияние 

върху националната икономика. Статистиката показва, че строителният сектор представлява най-

големият компонент от общото крайно потребление на енергия - около 40%. Различни международни 

и местни проучвания оценяват потенциала за спестяване на енергия от 10-35% в жилищния сектор. 

Основните характеристики на жилищния сектор в Северна Македония включват: повечето от 

жилищните сгради са стари и в лошо състояние; голям брой не напълно законни жилища; голям брой 

модерни сгради с лошо качество; сезонно обитаване на сградите; лошо качество на сградите, особено 

в селските райони с липса на външна изолация; отопление с електричество; и използване на 

неефективни печки на дърва и въглища. Въз основа на тези характеристики на жилищния сектор, 

техническите възможности за подобряване на енергийната ефективност в сектора са много 

значителни. 

Според последното преброяване от 2002 г., по-голямата част от жилищните сгради, приблизително 

47%, са построени само за двадесет години между 1961 и 1980 г., докато новото строителство 

намалява след това. Броят на регистрираните жилища днес е повече от 760 000, което представлява 

над 55 милиона квадратни метра жилищна площ. До 2002 г. е имало 10 000 многофамилни жилищни 
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сгради според статистиката, като броят им е нараснал до приблизително 12 000 многофамилни 

жилищни сгради днес. 

Северна Македония, която е в началната фаза на процеса на интеграция в ЕС, има за цел да приложи 

достиженията на правото на ЕС и да приеме правилата, нормите и стандартите на ЕС за енергийна 

ефективност. В допълнение, Македония е страна членка на Енергийната общност и като такава трябва 

да приложи три директиви, свързани с енергийната ефективност: Директива за енергийна ефективност 

(EED-2012/27/EU); Директива за енергийните характеристики на сградите (EPBD-2010/31/EU); и 

Директива за енергийно етикетиране на продуктите (ELD-2010/3/EU). Насърчаването на енергийната 

ефективност е част от европейския дневен ред. Достиженията на правото на ЕС за енергийна 

ефективност изискват мерки за повишаване на ефективността на всички етапи от веригата на 

енергийната стойност; производство, пренос, разпределение и потребление. Мерките са насочени по-

специално към жилищния сектор, където потенциалът за спестявания е най-голям. 

Повечето от документите, анализите, политиките и стратегиите, които подкрепят транспонирането на 

енергийните директиви на ЕС, са разработени с донорска подкрепа (ЕБВР, GIZ, USAID, ЕС, двустранна 

техническа подкрепа и др.), което свидетелства за постоянна липса на институционален капацитет 

в рамките на правителството вътрешно да се генерират политики, реформи и необходимото 

преструктуриране. 

От друга страна, има сериозни проблеми с качеството на сградния фонд както по отношение на 

енергийната ефективност (липса на изолация), така и по отношение на общите условия (напр. течащи 

покриви), които се нуждаят от спешна намеса. Сградите в различните градове показват забележителни 

различия в техните характеристики, отразяващи огромните неравенства между македонските селища. 

Например в Неготино 81% от сградите са с повредена фасада без изолация, докато делът във Велес е 

едва  

28,7%. Това сравнение обаче служи само за илюстрация, тъй като броят на изследваните сгради е 

много различен (съответно 29 и 180). 

През 2018 г. Habitat Macedonia получи наградата „Глобална енергия“ за резултатите си в обновяването 

на многофамилни жилищни сгради и постигнатите енергийни спестявания. А именно, с ЕЕ 

обновяването на повече от 60 колективни жилищни сгради в Северна Македония с над 1900 

апартамента, общите годишни спестявания на енергия са 7910 MWh,  годишните намаления на 

емисиите на въглероден диоксид дс 3670 тона. 

Прогнозният инвестиционен потенциал за обновяване на македонския жилищен фонд е над 500 

милиона евро. 

II. Аспекти на енергийната бедност 

При липса на ясна дефиниция енергийната бедност може да се разглежда като ситуация, при която 

едно домакинство не е в състояние да осигури основните си енергийни нужди, необходими за 

отопление, охлаждане, готвене и за уреди, поради комбинацията от недостатъчни финансови и 

технически условия. Ниските доходи, високите цени на енергията и неефективните, технически 

нискокачествени жилища и уреди са основните причини за енергийната бедност. Енергийно 

ефективните модернизации могат да бъдат потенциално ефективни за борба с енергийната бедност, 

тъй като повишават енергийните характеристики на жилищния фонд, като по този начин могат 

потенциално да извадят домакинствата от енергийна бедност, като намалят енергийните нужди на 

техните апартаменти. Въпреки това, енергийно ефективните модернизации имат специални 

финансови (напр. високи първоначални разходи, относително дълги периоди на откупуване) и 
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технически (напр. сложни интервенции, участие на различни заинтересовани страни) характеристики. 

Поради тези характеристики те трябва да бъдат внимателно проектирани, за да се използва 

потенциалът им за намаляване на енергийната бедност 

Въпреки че няма представителни данни за степента, в която домакинствата на многофамилните сгради 

са предразположени към енергийна бедност, въз основа на задълбочено проучване, проведено от 

Habitat Macedonia в многофамилни сгради в някои квартали на Скопие и в три други града, могат да се 

направят някои общи заключения относно енергийната ефективност на многофамилните сгради и 

наличието на енергийна бедност [12]. 

III. Правна рамка 

Политики и разпоредби, свързани с енергийната ефективност, са следните: 

Закон за енергетиката (Официален вестник на Република Северна Македония № 96/18)7 

Закон за енергийната ефективност (Официален вестник на Република Северна Македония, бр. 32/20)8 

Стратегия за енергийно развитие на Република Северна Македония до 2040 г. (приета на 28.12.2019 

г.)9 

Стратегия за насърчаване на енергийната ефективност до 2020 г. (Държавен вестник на Република 

Северна Македония, бр. 143/10)10 

Трети план за действие за енергийна ефективност на Република Северна Македония за периода 2016 

– 2018 г. (приет на 18.07.2017 г.)11 

Правилник за енергийна ефективност на сгради (ДВ, бр. 94/13 г.)12 

Правилник за енергиен одит (СВ, бр. 94/13 г.)13 

Съгласно Споразумението на енергийната общност, Северна Македония ще синхронизира 

националното си законодателство със съществуващото законодателство на Европейския съюз в 

областта на енергетиката, околната среда, конкуренцията, възобновяемите енергийни източници, 

енергийната ефективност и петролните запаси. Законодателството в енергийния сектор в момента е в 

процес на ревизия; по-специално, новият Закон за енергетиката е приет от парламента на 21 май 2018 

г., както и за  

първи път в македонското законодателство е приет Закон за енергийната ефективност и е в сила от 18 

февруари 2020 г. Този изчерпателен Закон за енергийната ефективност транспонира Директивата на 

ЕС за енергийна ефективност, Директивата за енергийните характеристики на сградите, Регламента за 

етикетиране на продукти, свързани с енергията, и Директивата за екодизайн на продукти, свързани с 

енергията. Въпреки това, съществуващото подзаконово законодателство ще трябва да бъде изменено, 

за да се приложи Законът за енергийната ефективност; като пример, съществуващият Правилник за 

 
7http://www.economy.gov.mk/Upload/Documents/Zakon%20za%20energetika%20MK.pdf 

8http://economy.gov.mk/doc/2766 

9http://www.economy.gov.mk/doc/2759 

10http://www.economy.gov.mk/doc/2535 

11http://www.economy.gov.mk/Upload/Documents/Tret%20NEEAP_V02%20(MKD).pdf 

12http://www.ea.gov.mk/images/stories/E_Izdanija/pravilnik_energetski_karakter_zgradi.pdf 

13http://www.ea.gov.mk/images/stories/E_Izdanija/pravilnik_energetski_kontroli.pdf 
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енергийните характеристики на сградите трябва да бъде изменен, за да се даде възможност за пълно 

прилагане на закона. Страната също трябва да приеме актуализирана наредба относно минималните 

изисквания за енергийна ефективност на сградите, националната методика за изчисление и 

сертифициране на енергийните характеристики на сградите и инспекцията на отоплителните и 

климатични системи. Това ще даде възможност на страната да приложи Директива 2010/31/ЕС. 

Освен това в края на 2019 г.е разработена и приета енергийна стратегия, която разчита на 

петизмерната рамка на ЕС на енергийния съюз (сигурност, солидарност и доверие, напълно 

интегриран вътрешен енергиен пазар, енергийна ефективност, действия в областта на климата – 

декарбонизиране на икономиката, научни изследвания, иновации и конкурентоспособност), като се 

вземат предвид спецификите на страната, и включва визия за 2040 г. Стратегията дефинира три 

сценария – Референтен, Умерен преход и Зелен, и оценява резултатите от стратегическите цели чрез 

шест свързани индикатора за всяка стратегическа цел. 

В момента Македонската академия на науките и изкуствата (МАНИ) е в процес на подготовка на 

Четвъртия план за действие за енергийна ефективност, тъй като предишният план за действие е 

остарял. 

В подкрепа на правителството за прилагането на енергийната политика са Комисията за енергийно 

регулиране (ЕРК) и Агенцията по енергетика, които са създадени и работят съответно от 2003 г. и 2007 

г. 

За да повишат енергийните характеристики на сградите, Северна Македония създаде законодателна 

рамка, която включва Правилник за енергийните характеристики на сградите14, който трябва да бъде 

приведен в съответствие с новия Закон за енергийната ефективност. Съществуващият правилник 

определя минималния клас за нови сгради като 'C' клас с Q H,nd,ref ≤ 100 kWh/(m 2 a), а за обновяване 

сгради - клас 'D' с Q H,nd,ref ≤ 150 kWh /(m 2 a). 

В момента основният пропуск в постигането на високо енергийно ефективен и декарбонизиран 

сграден фонд е липсата на дългосрочна стратегия за обновяване на съществуващите сгради. Тази 

стратегия сега е дефинирана от чл. 31 от новоприетия Закон за енергийната ефективност; той ще 

обхваща реконструкциите на жилищни, обществени и търговски сгради за период от най-малко 10 

години със задължителна ревизия на всеки три години. 

IV. Бенефициенти 

Бенефициенти или получатели на заемите от REERF са: 

• Собственици на апартаменти и асоциации на собственици в многофамилни сгради за 

подобряване на енергийната ефективност, 

• Собственици на еднофамилни къщи за обновяване на енергийна ефективност, включително 

жилища в селски райони и маргинализирани общности. 

В избрани сгради бяха извършени енергийни одити, определящи енергийните характеристики 

(дефинирани като потребност на енергия спрямо действителното потребление на енергия на 

сградата), въздействието върху околната среда и икономическите ползи/оценка. Бяха извършени 20 

подробни и 17 опростени енергийни одита, потвърждаващи оценката от 20-39% спестявания на 

 
14 http://www.ea.gov.mk/images/stories/E_Izdanija/pravilnik_energetski_karakter_zgradi.pdf , стр. 10 

http://www.ea.gov.mk/images/stories/E_Izdanija/pravilnik_energetski_karakter_zgradi.pdf
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енергия в реновирани сгради с възможността същата сума да бъде изплатена в рамките на 6-8 години 

чрез икономии на енергия. 

V. Налични ресурси 

1. Държавни субсидии 

Правителството насърчава използването на ВЕИ и ЕЕ в домакинствата по годишна национална 

програма. Изпълнител е Министерството на икономиката, което реализира следните схеми за 

подпомагане, предвидени в програмата: 

до 30% възстановяване, но не повече от 300 EUR (~18 000 MKD), от разходите за закупуване и монтаж 

на слънчева топлинна система; 

до 50% възстановяване, но не повече от 500 EUR (~30 000 MKD) от разходите за закупуване и монтаж 

на PVC или алуминиева дограма; и 

до 50% възстановяване, но не повече от 500 EUR (~30 000 MKD) от разходите за закупуване на котел на 

пелети. 

Всяка година програмата се преразглежда с някои нови технологии за подкрепа, които се увеличават 

по отношение на отпуснатите средства. Според Енергийната стратегия15 интересът към програмата е 

очевиден, като се има предвид увеличаването на общия брой кандидати всяка година. Субсидиите се 

реализират на принципа „първият дошъл, първи обслужен“. 

Новата „Програма за насърчаване на възобновяемите енергийни източници и повишаване на 

енергийната ефективност за 2020 г.16“ обхвана допълнителни категории кандидати или кандидати с 

ниски доходи, за които процентът на субсидиите е увеличен до 70%. 

Освен това от последния отоплителен сезон македонското правителство се бори със замърсяването 

на въздуха, като въведе субсидии за домакинствата в четирите най-замърсени града: Скопие, Битоля, 

Тетово и Кичево. Тази мярка се реализира чрез Националната електроенергийна компания АД ЕСМ за 

субсидиране на домакинства, подменили стари печки на дърва с инверторен климатик с финансова 

подкрепа до 1000 евро. Общият резервиран бюджет е 4 милиона евро и обхваща 5200 домакинства 

от Скопие; 2500 от Битоля; 1500 в Тетово и 800 в Кичево . 

2. Общински субсидии 

Бюджет на град Скопие:  

Възстановяване на част от разходите за закупени и монтирани инверторни климатици в 

домакинствата, 

Наемете коминочистач - град Скопие възстановява част от разходите до 1200 MKD, 

Възстановяване на част от разходите за закупен електрически скутер или велосипед. 

 

 
15„Стратегия за енергийно развитие на Република Северна Македония до 2040 г.“, стр. 27 ( 
http://www.economy.gov.mk/doc/2759 ) 

16 http://www.economy.gov.mk/Upload/Documents/Javen_oglas_peleti_2020_MK.pdf 

 

http://www.economy.gov.mk/doc/2759
http://www.economy.gov.mk/Upload/Documents/Javen_oglas_peleti_2020_MK.pdf
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Общински бюджети: В различните общини има периодични субсидии, но в момента няма активна 

субсидия за обновяване.17 

3. Заеми 

Кредити от търговски банки: Халкбанк - Еко кредити за физически лица, Халкбанк - Еко кредити за 

юридически лица, Sparkasse в сътрудничество с Енергийна общност - ЕКО кредити за ЕКО дом - 

подобряване на енергийната ефективност във вашия дом, Охридска банка - A++ паричен ипотечен 

кредит, Охридска банка - A++ паричен кредит за специална цел, Прокредит банка и ЕБОР - Зелен заем 

за EE дом 

Заеми от банки за развитие: Банка за развитие на Северна Македония АД Скопие - Финансиране на 

проекти за устойчиви енергийни източници: Финансиране на проекти за енергийна ефективност, Банка 

за развитие на Северна Македония АД Скопие - Финансиране на проекти за устойчиви енергийни 

източници: Финансиране на проекти за възобновяеми източници 

Кредити от микрофинансиращи институции: Микрокредитна фондация Хоризонти, Спестовна къща 

Мозности  

VI. Обем на пазара за обновяване 

Според анализа на официалните статистически данни от Habitat Macedonia, цели 78% от жилищния 

фонд в страната е създаден през периода на масовата урбанизация (1946-1989). Около 110 000 

жилища (16% от съществуващия жилищен фонд) се нуждаят от незабавна реконструкция. Изчислено 

е, че повече от 100 000 единици (апартаменти в жилищни сгради) се нуждаят от намеса за енергийна 

ефективност. 

Според данните и анализите на Habitat Macedonia се изчислява, че има около 12 000 жилищни 

многоквартирни сгради и около 770 000 жилища. Повечето от тези сгради са на възраст от 30 до 50 

години, нямат топлоизолация и имат лоши енергийни характеристики. Около 6% от всички жилищни 

сгради в Македония се оценява, че отговарят на националните изисквания за енергийна ефективност 

и принадлежат към енергиен клас C или D, докато всички останали жилищни сгради могат да бъдат 

класифицирани в по-ниски енергийни класове и по този начин се нуждаят от обновяване. Изчислено 

е, че инвестиционният потенциал за ЕЕ обновяване на жилищния фонд в многофамилни жилищни 

сгради е 500 млн. евро. Около 11,8% от общите домакинства са свързани с топлофикация - само в 

столицата Скопие. 

За оценка на качеството на сградния фонд в Северна Македония можем да разчитаме на данните на 

Държавната статистическа служба от 2014 г. за потреблението на енергия в домакинствата [9]. Делът 

на домакинствата, които живеят в жилища с топлоизолация е 17,78%. Топлоизолацията в сградите 

(независимо от годината на монтаж) се полага основно по външните стени, покрива и тавана, като 

подовете са най-слабо изолирани. 

Относително ниското ниво на енергийни разходи и слабото представяне по други показатели 

предполагат, че бедните на енергия хора в Северна Македония избират да поддържат ниски разходите 

си за енергия чрез недоотопляне на домовете си. Според EU-SILC през 2019 г. повече от една трета от 

домакинствата са имали просрочие по сметки за комунални услуги. Други оценки обаче показват 

значително по-нисък брой [12]. Голямото разпространение на използването на дърва за огрев също 

 
17Дата на писане: октомври 2021 г., по време на местни избори 
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поставя под въпрос полезността на просрочените задължения като индикатор за енергийна бедност в 

Северна Македония. Въз основа на доклада REACH домакинствата с един или двама или с повече от 

шест членове са по-податливи на енергийна бедност. Те съставляват 41% от всички домакинства [7]. 

Около 75-80% от населението на Северна Македония живее в градски райони, половината в по-

широкия район около Скопие [10]. Четиридесет и два процента от жилищата са в многофамилни сгради 

[11]. Делът на собственост върху жилища е 88,3%. Както в други страни от Западните Балкани, 

използването на децентрализирани отоплителни системи е доминиращо, дори в градските райони [1]. 

Топлофикацията присъства в по-малко от 10% от многофамилните сгради, всички от които са в Скопие. 

Малки котли само за отопление се използват в около 30% от тези сгради, докато 60% се отопляват с 

електрически уреди. Въпреки че топлофикацията се счита за най-ефективната отоплителна система 

сред тях, нейното техническо състояние в целия регион на Западните Балкани показва големи 

недостатъци предвид потенциала на технологията. Високите загуби на енергия и преждевременното 

влошаване поради нискокачествена вода са често срещани, заедно с липсата на таксуване въз основа 

на потреблението. За разлика от повечето градове на Западните Балкани, Скопие има приватизирана 

топлофикационна компания ([1]p41-43). Освен това отоплението с дърва за огрев е изненадващо 

широко разпространено и в градските райони. Според проучването на Habitat Macedonia, извън 

Скопие комбинацията от електричество и дърва за огрев е много често срещана дори в 

многофамилните сгради [13]. В резултат на това жителите могат да бъдат изложени на високи нива на 

замърсяване на въздуха, дори ако живеят в такива сгради. Използването на мокра дървесина с лошо 

качество е много често [1] [7]. 

Въз основа на данни от 2013 г. [7] домакинствата в селскостопански райони изразходват по-малък дял 

от доходите си за битова енергия от тези в урбанизираните или смесени райони. Това може да е 

резултат от по-лесната достъпност на дърва за огрев и вода на ниска цена или безплатно в селските 

райони. Вероятно поради по-високите нива на безработица и ограничения достъп до енергийни 

източници в градовете, разходите за енергия са по-тежка финансова тежест за градските домакинства. 

Дори ако енергийната ефективност на сградите може да е по-лоша в селските райони, енергийната 

бедност не е непременно по-тежка. 

Проучването, направено от Habitat Macedonia, показва също, че дори домакинствата от райони с по-

висок среден статус като Гьорче Петров или Велес изразходват средно 11% и 9,8% от доходите си 

съответно за енергия, което е близко до средното за страната. Това може да показва, че в страната има 

широко разпространен проблем с енергийната ефективност, отколкото много неравномерно 

разпределение.  

Освен това навикът да се отопляват само някои части от жилищната площ не се ограничава само до 

еднофамилни къщи: в посочените по-горе райони, въпреки сравнително благополучното им 

финансово състояние, само част от апартаментите се отопляват: в Гьорче Петров се отопляват 50,75 m² 

от средната площ от 66,69 m². Във Велес тези числа са 36,88 m² и 60,5 m². Като цяло изглежда, че 

хората, живеещи в градски райони и многофамилни сгради, са изправени пред малко по-различен вид 

енергийна бедност от тези, живеещи в селските райони и еднофамилни къщи. Освен това 

разделението между Скопие и други градове може да е значително и би си струвало допълнително 

разследване.  
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VII. Анализ на веригата на стойността 

От техническа гледна точка македонската икономика и строителен сектор разполагат с достатъчен 

капацитет, за да обслужват нуждите от саниране на многофамилни жилищни сгради. Проблем са 

цените на изолациите и строителните материали, социално-икономическото положение на 

собствениците на многофамилни жилища, както и сегментирането на собствеността. 

Повече от 95% от собствеността на многофамилни сгради в Северна Македония е частна, така че 

възможността за иницииране, организиране и изпълнение на проект за реконструкция на ЕЕ е много 

сложна. Имайки предвид сложните процедури за вземане на решения на общинско ниво и липсата на 

правилно управление на етажната собственост, проблемът е още по-голям. 

Различният социално-икономически статус на собствениците на жилища в един многофамилен блок е 

допълнителна тежест при организирането и прилагането на мерки за ЕЕ в тези сгради. Дори когато 

общините предоставят субсидии, продължава да има трудности при обновяването на сградата. 

Опитът на Habitat Macedonia в ЕЕ обновяването на повече от 60 жилищни сгради с над 1900 

апартамента показа, че прилагането на твърди мерки (подмяна на прозорци и врати, покриви, 

топлоизолация на фасади и др.) води до обща годишна икономия на енергия от 7910 MWh и годишно 

намаление на емисиите на CO2 от 3670 t. Това говори за необходимостта от доставяне на повече 

информация, по-добро стимулиране и организация на собствениците на жилища в многофамилни 

жилищни сгради за прилагане на мерки за енергийна ефективност. 

Все още има значителна липса на желание, интерес, знания и опит и много ниско ниво на 

информираност сред домакинствата за прилагане на мерки за енергийна ефективност. Финансирането 

за енергийна ефективност е ограничено, но все пак основният проблем при прилагането на мерки за 

енергийна ефективност за многожилищни сгради е свързан с организацията, управлението и 

спазването на нормативната уредба. 
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УНГАРИЯ 

Обща информация 

Собственост Частна/смесена 

Програмен орган Правителство на Унгария 

Управление на програмата Министерство на финансите, Управляващ орган 

на Оперативна програма за околна среда и 

енергийна ефективност, Дружество с ограничена 

отговорност ÉMI с нестопанска цел за контрол на 

качеството и иновации в строителството 

Модел за изпълнение Комбинация от схема за безвъзмездна помощ и 

заем на ниво сграда 

Оперативни услуги Търговец / Фасилитатор / Оценител / Финансист 

Финансирани проекти Обновяване на сгради / Възобновяеми енергийни 

източници 

Амбиция/цели Да се комбинират схеми за заеми и безвъзмездни 

средства за подобряване на състоянието на 

многофамилни сгради, да се повишат 

изискванията за енергийна ефективност на 

обновяванията, за да се достигнат националните 

задължения за 2040 и 2050 г., и да се подпомогне 

домакинствата с бедни доходи да бъдат част от 

дейностите по обновяването 

Бенефициенти Общности от многофамилни сгради (етажна 

собственост и кооперации) 

Средство за финансиране Национален бюджет / фондове на ЕС / 

Собственици на имоти 

Финансови инструменти Заеми / Гаранции / Безвъзмездни средства 

 

Подробно описание на схемата на финансиране 

I. Предварителна оценка 

Целта на доклада е да се концептуализира нова финансова схема за дълбоко обновяване на 

многофамилни сгради, обитавани (частично) от семейства с ниски доходи, в Унгария. Предложената 

финансова схема включва елементите на схемите за заеми, които са налични в момента, елементите 

на предишните схеми за безвъзмездна помощ, които са били налични в Унгария между 2001-2009 г., 

и елементи от различни финансови схеми, разработени за тази цел в други държави членки на 

Европейския съюз. 
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Според Дългосрочната стратегия за обновяване на Унгария (юли 2021 г.) 27% от крайното потребление 

на енергия принадлежи на жилищни сгради, но само 6% на многофамилни сгради (където живее 40% 

от населението). Средната консумация на първична енергия на m² е 215 kWh по отношение на 

жилищни единици, което е подобно на Полша, Хърватия или Чехия. Процентът на обновяване в 

жилищния сектор е около 1% годишно 18. 

Според национално проучване през 2020 г. делът на изолираните жилищни сгради е следният в 

четирите основни типа сгради: 

Таблица 1. Дял на изолирани жилищни сгради (%) 

 Фамилни къщи Панелни сгради 

Малки (4-10 

единици) 

сгради, 

традиционна 

технология 

Големи (над 10 

единици) 

сгради, 

традиционна 

технология 

Изолиран 33 44 26 16 

Неизолирани 63 52 63 77 

Частично 

изолиран 
1 4 7 6 

Без информация 4 0 4 1 

Източник: Дългосрочна стратегия за обновяване, 2021 г. стр. 23 

Въз основа на национално техническо проучване, Дългосрочната стратегия определи сградите, които 

са най-лоши по отношение на потреблението на енергия (на m²). Това са обикновено семейни къщи, 

разположени предимно в селските райони, и фамилни къщи, построени между 1945-1960 г. 

Базисните проучвания за стратегията за дългосрочно обновяване подчертават, че един от най-

големите потенциали (количество спестена енергия от единица инвестирани средства) е в 

еднофамилните къщи, построени преди 1980 г., поради лошите им енергийни характеристики. От 

друга страна панелните сгради имат още по-голям потенциал, въпреки факта, че са около два пъти по-

енергийно ефективни от старите фамилни къщи, но и санирането им е много по-евтино на единица 

площ. Многофамилните сгради, построени след 1990 г., не са много рентабилни за реновиране поради 

високия си стандарт за енергийна ефективност. 

Според енергийното моделиране оптималното за разходите обновяване на многофамилния жилищен 

фонд би намалило наполовина текущото крайно потребление на енергия в сградния фонд. 

Дори ако икономическата и екологична полза от дълбокото реновиране е значителна, периодът на 

изплащане на интервенциите също е значителен. Според проучване, изготвено за община Будапеща 

през 2018 г., периодът на изплащане за дълбоко обновяване на многофамилна сграда, построена по 

традиционна технология преди Втората Световната война е около 20 години, докато при панелните 

сгради е 17 години. Дори ако цените на енергията на европейския пазар са се повишили рязко през 

2021 г., което теоретично би намалило периода на изплащане, жителите на Унгария са защитени от 

това увеличение, тъй като цените на енергията и газа са изкуствено ограничени от държавата от 2013 

 
18 Този показател се базира на дела на сградите, изолирани средно годишно през последните 10 години. Следователно това е много 

груба оценка. 
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г. От друга страна цените на строителството рязко нарастват (с 22,3 % през 2021 г., като се очакват 

допълнителни 20-30 % през 2022 г.) Този факт увеличава значително периода на изплащане. 

II. Аспекти на енергийната бедност 

Според показателите, определени от Статистиката на доходите и условията на живот на Европейския 

съюз (EU-SILC), през 2018 г. 6,1 % от населението в Унгария не е било в състояние да oтопли достатъчно 

домовете си, докато 26,3 % не са могли да го охладят. Въз основа на същото проучване на SILC, през 

2018 г. 11,1% от домакинствата са имали просрочия за плащане на сметките за комунални услуги. 9% 

от населението в Унгария е плащало два пъти повече разходи за енергия от националната медиана 

през 2015 г. Според проучвания (напр. на Energiaklub ) енергийната бедност е основно явление в 

селските райони, докато в градската среда е по-малко релевантна. Социалните групи, които са 

изложени на най-голям риск да бъдат енергийно бедни, са пенсионери с ниски доходи, самотни 

майки, инвалиди и семейства с много деца. 

Според скорошно проучване, проведено от MRI в квартал 3 на Будапеща сред многофамилни сгради, 

които имат по-нисък от средния социален статус (образование и трудов статус на жителите въз основа 

на данни от преброяването на 2011 г.), делът на домакинствата, които не могат да се отопляват 

жилищата си, е 25%, тези, които не могат (желаят) да охладят апартаментите си, са 41%, а 3% са в 

забавяне при плащане на битови сметки. 13% от анкетираните домакинства са плащали повече от 15% 

от доходите си за енергия (газ/топлофикация и ток). 

Енергийната бедност не е правилно обхваната в националните политически документи и стратегии. На 

практика има три основни интервенции, които имат значение за директно подобряване на 

достъпността на енергийните услуги: 

• „Социална програма за дърва за огрев“, която се прилага в около 70% от всички населени 

места в Унгария (села и малки градове). Местната община има право да кандидатства за 

централни средства и след това да разпределя закупените от нея дърва за огрев между 

нуждаещите се жители. Според последните проучвания домакинствата, кандидатствали за 

този вид помощ, могат да покрият около 1/3 от нуждите си от дърва за огрев през отоплителен 

сезон. Този вид субсидия е без значение от гледна точка на многофамилни сгради, тъй като 

дървата за огрев се използват само в еднофамилни къщи. 

• Определение за „защитени потребители“, които при генериране на дълг за комунални услуги 

имат право да плащат на вноски, а в случай, че не могат, получават специални измервателни 

уреди (предплатени измервателни уреди), които предотвратяват генерирането на бъдещи 

задължения. Домакинствата могат да кандидатстват „защитен потребител”, в случай че 

получават определени видове социални помощи, на които имат право само най-нуждаещите 

се. Броят на защитените потребители в Унгария е под 50 000 (в сравнение с брой на 

домакинствата от приблизително 4,1 милиона). 

• Бенефициенти на жилищни надбавки. Тази схема за субсидиране стана изцяло местна от 2015 

г., така че зависи от финансовите възможности на общините дали я предоставят или не и за 

кои домакинства. Докато броят на домакинствата, получаващи жилищна помощ, е над 330 000 

през 2015 г., точно преди държавата да се оттегли от съфинансирането на този вид субсидия, 

той намалява до 223 000 през 2016 г. при размер на субсидията от 10 евро/месец. Около 5,4% 

от домакинствата в Унгария получават такава жилищна помощ, но този процент може да е 

много различен в различните населени места. 
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Делът и релевантността на енергийната бедност са важни, за да се оцени мащабът и естеството на 

проблема. Но дефиницията за енергийна бедност на ниво отделно домакинство е по-малко важна в 

случай на въвеждане на програма за подкрепа за обновяване на многофамилни сгради. В такава 

програма интервенциите имат фокус върху енергийната ефективност, но домакинствата, които може 

да се нуждаят от допълнителна подкрепа, са просто бедни в общността на етажната собственост, а не 

конкретно енергийно бедни. Следователно са необходими методи за дефиниране на енергийните 

цели, които възнамеряваме да постигнем с интервенциите, и за намиране на бедните домакинства в 

сградите. 

III. Съществуваща правна рамка  

• Правната рамка, регулираща експлоатацията, управлението и обновяването на многофамилни 

сгради, е доста развита в Унгария. Въпреки факта, че продължават да се критикуват законите 

за етажната собственост и кооперативните закони, те са много по-развити, отколкото в 

повечето източноевропейски страни. По отношение на критичните проблеми при 

обновяването: 

• На практика всички многофамилни сгради с над 6 жилищни единици са организирани като 

етажна собственост (или кооперации в малък дял). 

• Етажната собственост се управлява от домоуправители  („общи представители“ на унгарски). 

Този мениджър може да е един от собствениците, но в повечето случаи се назначават 

професионални мениджъри, които са задължени да имат сертификат и да бъдат регистрирани 

в национален регистър. 

• Решенията за обновяване, които не надвишават „редовната поддръжка и обновяване“ на 

сградата (напр. изолация, смяна на дограма, подобрение на системите) изисква обикновено 

мнозинство от собствениците, които присъстват на валидно общо събрание. При някои 

програми за подкрепа или при кредити от някои банки може да се изисква по-висок процент 

на съгласие, но рядко надхвърля 60-70%. 

• Етажните собствености са юридически лица и имат право да вземат съвместни заеми от 

финансови институции. 

Така че нормативната уредба по отношение на експлоатацията и санирането на многофамилни сгради 

е доста изградена. 

Много повече са недостатъците по отношение на наличните финансови схеми. Единствената налична 

в момента субсидия е лихвената субсидия, която съществува още от 1988 г. за обновяване на общи 

части на етажна собственост и кооперативни сгради. Субсидията е 70% от лихвения процент през 

първите 5 години, и 35% през следващите 5 години. 

От 2000 г. до 2009 г. съществуваше щедра схема за субсидиране с 66% безвъзмездна помощ за 

енергийно ефективно обновяване на общите пространства на многофамилни сгради, която беше 

допълнена от комбинация от субсидиран лихвен заем и схема за субсидиране на жилищни 

спестявания (Bausparkasse). Това беше един вид схема за свръхсубсидиране, от която семейните къщи 

бяха изключени. През 2015 г. имаше допълнително еднократно стартиране на субсидия, предоставяща 

50% безвъзмездна помощ за енергийно ефективни интервенции в многофамилни сгради (бяха 

отпуснати средства за 430 сгради). Оттогава не е предоставена безвъзмездна помощ за тази цел. 

Целите за енергийна ефективност са описани в Дългосрочната стратегия за обновяване на Унгария и 

финансовите схеми също са изготвени в същия документ, но нито едно от решенията изглежда не е 

достатъчно: според Стратегията целта е да се постигне почти нулево потребление на енергия в 90% от 
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жилищния фонд до 2050 г., при спестяване на 60% от емисиите на CO2 (в сравнение с 2018-2020 г.) до 

2040 г. 

Основните финансови инструменти, определени в Стратегията за постигане на тези цели, са следните: 

• Субсидия за обновяване на домове на семейства, които имат поне едно дете. Тази схема за 

подпомагане стартира през януари 2020 г. и теоретично приключва през юли 2022 г. Тя 

финансира мерките за обновяване до 50% от разходите (и до 3 милиона HUF, което е 

приблизително 8300 EUR). Субсидията може да се използва за всякакъв вид мерки за 

обновяване на апартаменти или фамилни къщи, но няма задължение за енергийна 

ефективност. Според анкети програмата е популярна сред собствениците на семейни къщи и 

те я използват преди всичко за ремонт на стаи и бани, а обновяването на отоплителните 

системи е третото им предпочитание. Тази субсидия може да се използва само от отделни 

семейства, но не може да се използва за обновяване на общите пространства на 

многофамилни сгради. 

• Включване на схемите EPC (Energy Performance Contracting) и ESCO (Energy Service Contracting) 

във финансирането на жилищни обновяване. В тези схеми обновяването се финансира 

основно от спестената енергия от трета страна (която обикновено осигурява и финансирането 

на интервенциите). Като се има предвид, че дълбокото обновяване има висока първоначална 

цена и дълъг период на изплащане, третите страни обикновено не сключват такъв 

дългосрочен договор. Освен това, колкото по-дълъг е срокът на ESCO договора, толкова по-

високи са рисковете (напр. цени на енергия, спестена енергия), които трябва да бъдат 

споделени между собственика на къщата и ESCO компанията. Това споделяне на риска е 

теоретично възможно, но води до изключително сложни договори, които трудно могат да 

бъдат обяснени и приети от асоциациите на собственици. Ето защо ESCO договорите са 

изключително редки при дълбоко обновяване в частния сектор на многофамилни жилища в 

цяла Европа. 

• От 6 декември 2021 г. правителството обяви програма за монтиране на слънчеви панели 

самостоятелно или свързано с инсталиране на нови отоплителни системи на електричество и 

смяна на прозорци. Програмата, която предоставя 100% безвъзмездна помощ, се планира да 

бъде финансирана от Фонда за възстановяване и устойчивост - веднага след като бъде приет 

от Европейската комисия. Тези домакинства отговарят на условията за субсидия, когато 

доходът/главата на собствениците на имота не надвишава определена сума (което е около 

средния доход в Унгария). При оценката на отделните апликации се предпочитат тези 

семейства, които живеят в по-отдалечени райони и имат повече деца. Следователно тази 

схема за субсидиране има лек социален характер. Един от недостатъците на тази схема за 

субсидиране е, че подпомага инсталирането на слънчеви панели и отоплителни системи без 

изолация на обвивката на сградата, като по този начин консумацията на енергия на имота не 

се намалява, а само източникът на енергия се заменя с по-екологичен. 

• През 2017 г. беше въведена Програма за кредит за жилищна енергийна ефективност като част 

от оперативните програми, финансирани предимно от фондове на ЕС. Тази програма 

предлагаше безлихвени заеми за енергийно ефективно обновяване на семейни и 

многофамилни сгради (не повече от 25% от средствата бяха разрешени за обновяване на 

многофамилни сгради). Кредитът беше разпределен от Унгарската банка за развитие чрез 

търговски банки, които имаха пряк контакт с клиентите. На практика голяма част от средствата 

са използвани от семейни къщи за монтаж на слънчеви панели. Много малко многофамилни 

сгради успяха да се възползват от тази схема за субсидиране, тъй като административните 

изисквания и поисканите обезпечения (до 20% от заема) направиха почти невъзможно 
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тегленето на заема (само 60 сгради се възползваха между 2017-2019 г.) . В Дългосрочната 

стратегия за обновяване се посочва възможното продължаване на тази кредитна схема и в 

бъдеще. 

• Най-ефективният инструмент за изпълнение на енергийно ефективни интервенции както в 

жилищния, така и в нежилищния сектор се счита за схемата за задължения за енергийна 

ефективност, която беше въведена през 2021 г., но тя далеч не е разработена в детайли.  

•  

• Съществува твърдо убеждение от страна на правителството, че е възможно да се постигнат 

значителни икономии на енергия само чрез пазарни решения чрез доставчиците на енергия 

(доставчици на електроенергия и газ), които извършват определени интервенции в обектите 

на крайните бенефициенти. Въпреки това, дори Стратегията признава, че пазарът ще намери 

онези интервенции, които се считат за „по-ниско висящи плодове“, които са по-малките  

 

интервенции в сектора на МСП или обществените сгради, но със сигурност не и дълбокото обновяване 

в сектора на жилищните сгради. 

Планираните (и частично изпълнени) мерки представляват две крайности, но нищо между тях: или има 

свръхсубсидиране (50-100%) за интервенции, които имат ограничен резултат за енергийна 

ефективност, но могат да поемат работната сила в строителството и увеличават цените; или пазарът е 

единственият участник, който трябва да осигури енергийната ефективност на крайните потребители. 

Освен това действащите законови изисквания насърчават грешната последователност при обновяване 

по отношение на енергийната ефективност. Съгласно TNM Регламент 7/2006, който регулира 

енергийните параметри на сградите, основното обновяване, т.е. обновяването, включващо най-малко 

25% от площта на сградата, е предмет на строги технически задължения: в случай на основно 

обновяване е задължително да се достигне определено оптимално за разходите ниво на интервенции. 

На практика това означава, че ако една сграда предприема външна изолация, това значително ще 

увеличи първоначалните разходи, тъй като допълнителните интервенции са задължителни за 

изпълнение. Това изискване, което е технически обосновано, при липса на публична субсидия, кара 

собствениците да пропуснат за изолацията и да се концентрират върху модернизацията на 

отоплителната система, която след това ще се приспособи към първоначално високото потребление 

на енергия. 

IV. Основни бенефициенти  

Настоящата схема за субсидиране (лихвена субсидия) няма нито техническа, нито социална цел. Може 

да се използва за саниране на общите части на етажна собственост и кооперации. 

Схемата за субсидиране за обновяване, която концептуализираме в този документ, трябва да вземе 

предвид различни цели, които легитимират дефинирането на различни целеви групи: 

• Енергийно ефективните интервенции имат ползи за обществото като цяло (по-малко емисии 

на CO₂, по-малко замърсяване), поради което е разумно да се осигури обща субсидия за всяко 

домакинство, в случай че то прилага енергийно ефективни интервенции (размерът на 

субсидията ще бъде обсъден в отделна глава). 

• Тъй като над 90% от жилищния фонд е частна собственост в Унгария, интервенциите трябва да 

се заплащат от частните собственици, без значение колко бедни са те. Тази бедност на 

домакинствата може да има двоен негативен ефект в случай на обновяване: 1) бедните 

собственици могат да гласуват против обновяването и в случай, че представляват 
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мнозинството от собствениците, присъстващи в общото събрание, те могат да парализират 

процеса на обновяване; 2) в случай, че по-голямата част от общността на етажната собственост 

гласува за обновяването, което води до по-висок принос към общите разходи и малцинството 

от жителите, които са с ниски доходи, може да не са в състояние да плащат. Съответно, те 

могат да бъдат изтласкани от общността и да бъдат принудени да напуснат сградата, за да 

избегне генерирането на просрочени задължения. Всяка от тези възможни негативни 

последици трябва да се избягва със схема за подкрепа. 

V. Налични ресурси 

Както бе споменато по-горе, понастоящем има само субсидия за лихвен процент – от 1988 г. Няма 

налични данни за нейния мащаб, но не изглежда да е съществен. Банките съобщават за малък брой 

бенефициенти при интервюта и за по-малки проекти. Според домоуправители, общностите чакат 

потенциална бъдеща схема за безвъзмездни средства (както съществуваше преди 2009 г.) и се опитват 

да избегнат вземането на големи заеми. 

На практика няма източници за обновяване на жилищни сгради в унгарския план за възстановяване и 

устойчивост (който така или иначе не е приет от Комисията). 

Няма ясни насоки и планове за точните мерки и бюджетни рамки на бъдещата подкрепа за саниране 

на многофамилни сгради. Най-вероятният източник на действие ще бъде Оперативната програма за 

околна среда и енергийна ефективност (KEHOP Plusz и VEKOP в Будапеща). Най-актуалната версия на 

тези оперативни програми (от септември 2021 г.) не предоставя ясен набор от информация за 

потенциалните бенефициенти, начините за изпълнение (най-вероятно чрез схеми за енергийни 

спестявания и ESCO, както са наречени в програмата) и мащаба на ресурсите. 

Единствената информация, която може да се извлече от проекта на оперативна програма е посоченият 

брой реновирани жилищни единици (дали е фамилна къща или многофамилна сграда не е ясно) с по-

висока енергийна ефективност: 4500 бр. до 2024 г. и 27 000 бр. до 2029 г. Това, което подчертават 

независимите експерти е, че всяка година трябва да се обновяват 120-130 000 жилища, за да се 

постигнат целите да бъдат енергийно неутрални до 2050 г. Тези показатели са далеч от тези цели. 

Тъй като повечето етажни собствености и кооперации отговарят на условията за подпомаган заем, 

други търговски заеми практически не се използват. Въпреки това в някои местни общини има 

програми за подкрепа в малък мащаб, които осигуряват съфинансиране за спешни и по-малки 

интервенции в сгради на етажна собственост. Така например в квартал 3 на Будапеща имаше схема за 

субсидиране, която осигуряваше 30% субсидия за дребномащабни ремонти до приблизително 5500 

евро/сграда, с бюджетна рамка от 195 000 евро. Следователно програмата не беше значителна и беше 

прекратена през 2021 г. поради бюджетните съкращения, причинени от пандемията. 

VI. Обем на пазара за обновяване и потенциал за енергийни и финансови 

спестявания на ниво домакинство 

Ако направим изчисление за обновяване на 100 000-130 000 жилищни единици годишно, за да 

достигнем въглеродна неутралност до 2050 г., това ще доведе до 250-350 милиарда HUF/годишно 

(700-900 милиона евро годишно). 

В случай, че приемем, че средно 50% от енергията трябва да се спести чрез дълбоко обновяване, за да 

се достигне разходно оптимално ниво, трябва да я преобразуваме във финансови спестявания. За това 

трябва да вземем предвид: 
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• Топлината се отчита на ниво апартамент в случай, че в апартаментите има индивидуално 

парно или топлофикация с индивидуални измервателни уреди. При липса на индивидуални 

измервателни уреди сградите се измерват отделно при топлофикация. Така че всяка 

енергийно ефективна намеса в сградата се отразява в намалени енергийни разходи на ниво 

сграда, които обаче могат да бъдат разделени между апартаментите по различен начин (или 

по m², или с комбинация от фиксирана ставка и размера на апартаментите, за да се балансира 

между различно разположение на апартаментите вътре в сградите). 

• Начинът на отопление, тъй като повечето източници на отопление съдържат основна, 

фиксирана такса и променлива такса, а спестяванията могат да се материализират само от 

променливата част. При газ фиксираната част не е значителна (около 25 евро годишно), докато 

при топлофикация може да достигне половината от общите разходи. 

• Средните разходи за комунални услуги/домакинство в Унгария бяха прибл. 100 евро/месец 

през 2017 г. Това може да покрие няколко разходни пера, включително енергия. 

За да представим в цифри концепцията за спестяване на енергия при отопление, можем да се 

възползваме от скорошно проучване на MRI сред собствениците на многофамилни апартаменти в 

квартал 3 на Будапеща. Според това проучване средната месечна цена на топлофикационните 

апартаменти е 14 000 HUF (39 евро/месец). В случай, че считаме, че около половината от него е 

фиксирана такса, докато 50% е променлива, 50% спестена енергия ще доведе до годишна икономия 

от 42 000 HUF (120 евро). 

Ако вземем предвид данните за отопление на газ, средната месечна цена беше 9500 HUF (26,5 евро) 

и като се има предвид, че около 90% от тях са променливи разходи, отколкото 50% спестена енергия 

биха довели до годишна икономия от 51 300 HUF (143 евро). 

От друга страна, дори ако за да се достигнат интервенциите на оптимално за разходите ниво в целия 

фонд от многофамилни сгради, ще са необходими средно 50% спестена енергия, това също означава, 

че много от сградите имат потенциал да спестят повече за оптимално разходно ниво. На ниво сграда 

този процент може да бъде 60-70%.  

VII. Капацитет и желание за вземане на заеми на бенефициентите  

Вземането на съвместни заеми на името на етажната собственост вече е нормална практика (първите 

съвместни заеми са взети в началото на 2000-те). Има обаче две големи пречки: 

• Поради липсата на схеми за безвъзмездна помощ и ограничените схемите за субсидиране на 

лихви (макс. продължителност 10 години, 70-35% от лихвите), вноските по заемите за 

обновяване са все още високи и далеч надхвърлят количеството енергия, което може да се 

спести. По този начин вземането на заем за обновяване може да е добра възможност, но със 

сигурност не за бедните. 

• Все още има етажни собствености и кооперации, които може да не отговарят на условията за 

заеми за обновяване или поради високото ниво на просрочени задължения, които имат 

(повече от 10% от общия размер на годишната такса за етажна собственост, което обикновено 

е критерий в търговските банки за вземане на заем), или поради невъзможността им да 

осигурят първоначална вноска или депозит за заема. 

При неотдавнашното проучване на MRI сред 200 собственици на многофамилни жилища в квартал 3 

на Будапеща се оказа, че въпреки по-ниския от средния социален статус – в сравнение със средния за 

Будапеща – все пак 55% от анкетираните биха взели заем за обновяване и ще платят месечно 8000 

HUF (22,5 евро) за вноските. 
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VIII. Анализ на веригата на стойността: достъпна експертиза, капацитет и качество на 

строителния сектор 

Налице е общ недостиг на строителен капацитет, а ситуацията се влоши напоследък поради 

мащабното финансирано от ЕС инфраструктурно и сградно строителство и засилените държавни 

субсидии за изграждане на нови жилища и саниране на еднофамилни къщи и апартаменти. Така че и 

работната сила, и експертизата имат недостиг. 

Съществува консултантска система, създадена през 2015 г. (но започна да функционира през 2021 г.), 

предоставена от Камарата на инженерите безплатно (и финансирана от държавата), която дава съвети 

относно основни интервенции за енергийна ефективност в апартаменти и семейни къщи и за МСП. 

Системата не включва многофамилни сгради. 

В резултат на финансиран от ЕС проект (RenoHub) бяха открити 3 пункта за обслужване на едно гише 

(2 в Будапеща през декември 2021 г. и 1 в Залаегерсег ) за предоставяне на персонализирани съвети 

относно енергийно ефективно обновяване на семейни и многофамилни сгради. Все още има 

ограничен опит по отношение на тяхната ефективност, но определено има един проблем, който трябва 

да бъде решен: проектът RenoHub приключва през ноември 2022 г. и оттогава центровете на едно 

гише трябва да бъдат самоподдържащи се. 

IX. Вдъхновение от държави членки на ЕС 

Литва 

Литовската схема за подпомагане на енергийно ефективното обновяване на многофамилните сгради 

е много успешна от 2013 г., когато местните власти получиха допълнителни роли. Системата има 

няколко аспекта, които трябва да се вземат предвид при проектирането на нова схема за Унгария: 

• Комбинацията от схеми за безвъзмездни средства и заеми 

• Дългосрочната продължителност на заемите за обновяване 

• Изчисленията, че вноските по кредита не трябва да надвишават спестената енергия 

• Активната роля на общините за създаване на градски планове за енергийна ефективност и 

подпомагане на етажната собственост за изпълнение на проект за обновяване 

• Допълнителното финансиране – 100% плащане на вноските по кредита – за тези уязвими 

собственици, които вече получават енергийни помощи 

Естония 

Естонският фонд KredEx за заеми за обновяване също оперира от много години и генерира много опит, 

който си струва да се вземе предвид: 

• Комбинацията от схеми за безвъзмездни средства и заеми 

• Стабилна схема от десетилетия, която е надеждна 

• Допълнителна субсидия не за физически лица, а за по-маргинализирани райони 

(териториално насочване) 

• По-висок дял на безвъзмездните средства за по-високо ниво на спестена енергия 

• Housing Investment Trust (държавна финансова агенция) за тези етажни собствености, които не 

са кредитоспособни за търговските банки 

• 80% държавна гаранция за заеми за етажна собственост 

• Възможна е 20 години продължителност на заема за обновяване (16 години е средната 

стойност) 
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Литва 

Обща информация 

Собственост Частна/Смесена 

Програмен орган Собственик/орган за вземане на решения 

Управление на програмата Оперативно управление 

Модел за изпълнение N/A 

Оперативни услуги Търговец / Фасилитатор / Оценител / Финансист / 

и др. 

Финансирани проекти Енергийна ефективност / Възобновяеми 

енергийни източници / Енергийни кооперативи / 

др 

Амбиция/цели Мисия и визия, връзка с национални или местни 

политики 

Бенефициенти Потенциални кандидати/потребители на услугите 

Средство за финансиране Национален бюджет / Структурни фондове на ЕС 

/ Финансови институции/ Собственици на имоти 

Финансови инструменти Заеми / Грантове / Гаранции 

 

Подробно описание на схемата за финансиране 

I. Предварителна оценка 

Основните цели на описаната схема за финансиране са намаляване на енергийната бедност и 

подобряване на достъпността на енергията за всички сегменти на обществото чрез повишаване на 

енергийната ефективност на сградите. В същото време ще бъде постигнато положително въздействие 

върху околната среда, отговарящо на целите на Зелената сделка. 

Първата стъпка от прилагането на политиките за обновяване е да накараме съсобствениците на 

сградата да вземат решение за обновяване. Собствениците на апартаменти трябва да си сътрудничат, 

но различният им социален произход и липсата на знания относно енергийната ефективност не им 

позволяват да вземат заедно необходимите решения. Необходима е информация какво ще се 

промени след обновяването, а постигнатите показатели трябва да са ясни и измерими. Обновяването 

също така изисква въвеждане в експлоатация на технически проект, договаряне на детайлите на 

договора и наблюдение на неговото изпълнение, за които много собственици на апартаменти нямат 

капацитет или опит за изпълнение, така че техническият консултант е от съществено значение. След 

като е взето решението за обновяване, въпросът за финансирането е много важен, често мотивирано 

от безвъзмездни средства. Друг важен аспект е механизмът на отговорност. Жителите трябва да са 

сигурни какъв резултат да изискват и къде да отидат, ако целите не бъдат постигнати. Правният 
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механизъм трябва да е много ясен, а жителите да участват във всички етапи на обновяване чрез свои 

представители. 

Промяната е възпрепятствана не само от липсата на информация, но и от недостатъчния темп на 

обновяване поради неблагоприятния икономически цикъл, въпреки че в дългосрочен план, ако 

пакетът от мерки за подкрепа е правилно проектиран, нарастването на обновяването може да даде 

тласък и на строителния сектор и на националната икономика като цяло. Липсата на атрактивни 

финансови инструменти (инструментите трябва да включват инвестиции в слънчеви или вятърни 

инсталации, използващи възобновяеми ресурси, заеми за малки проекти за обновяване, които 

допринасят за енергийната ефективност чрез инвестиране в една или повече мерки за енергийна 

ефективност (напр. отоплителни системи или обновяване на енергийна ефективност - мерки като 

изолация на покриви или тавани, подмяна на прозорци и др.), други финансови инструменти, насочени 

към намаляване на потреблението на топлинна енергия, рационално използване на енергийните 

ресурси, ефективно използване на жилищата, подобряване на жизнената среда и качеството на живот 

на жителите. 

II. Аспекти на енергийната бедност 

Енергийната бедност е по-широко явление от бедността в общия смисъл – тя се влияе и от състоянието 

на жилищата, енергийната ефективност, отоплителната система и др. Тя е отделна форма на бедност, 

свързана с редица негативни последици за здравето и благополучие. Това причинява психологически 

ефекти и социална изолация, така че проблемът изисква цялостно решение, което съчетава социални, 

екологични и икономически аспекти. 

Борбата с енергийната бедност трябва да бъде заложена в ключови национални стратегически 

документи, с правен механизъм за постигане на тези цели. В Литва, например, държавата покрива 

пълните разходи за обновяване за хората в неравностойно положение. Съществува система от 

безвъзмездни средства, при която процентът на безвъзмездната помощ зависи от постигнатото ниво 

на енергийна ефективност в сградата. Правното основание за решенията за обновяване е важно. В 

Литва, например, съгласно Гражданския кодекс, 50% плюс един глас са достатъчни, за да се вземе 

решение за обновяване на многоквартирна сграда. 

За да се създаде ефективна система за социална подкрепа за домакинствата в енергийна бедност, е 

от съществено значение да се дефинира концепцията за енергийна бедност в законодателството. 

Например в Литва лицата, изпитващи енергийна бедност, се идентифицират с уязвими потребители, 

като по този начин се стеснява концепцията за енергийна бедност. Необходимо е също така да се 

установят индикатори за бедност в националното законодателство (напр. Литва използва 

показателите на Обсерваторията на ЕС за енергийна бедност в определени случаи - домакинства с 

просрочени сметки за комунални услуги; невъзможност да отопляват домовете си адекватно поради 

липса на средства; висок дял от приходите, изразходвани за разходи за енергия; скрита енергийна 

бедност). 

III. Основни бенефициенти  

Преките бенефициенти са собственици на жилища (например в Литва почти 90% от хората живеят в 

собствените си домове, а не в наети, така че въпросите за ефективността са много важни за тях). 

Вторична група е държавата, която има интерес да намали броя на хората в енергийна бедност, тъй 

като спестява бюджети от социални помощи, изпълнява ангажиментите си за климата и намалява 

емисиите. Частните инвеститори също се възползват от заеми и гаранции за процесите на обновяване, 
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а дейността на строителните фирми и производителите на материали за саниране се активизира. И 

накрая, етажните собствености се възползват от обновяването, като стават по-мобилизирани чрез 

съвместни дейности, пространства за отдих и по-красива и функционална среда. 

За собствениците на жилища мотивиращите фактори за обновяване са: естетически предимства, 

шумоизолация, контрол върху индивидуалното отопление на дома, увеличаване на стойността на 

имота, по-ниски сметки за отопление и по-дълъг живот на сградата. От друга страна, процесите на 

социално-икономическа трансформация са важни за държавите членки на ЕС, за да изпълняват своите 

ангажименти за климата. Обновяването е ключът към намаляването на енергийната бедност. Важно е 

да се отбележи, че процесите на обновяване обхващат и широк спектър от сектори на строителството, 

околната среда и производството, като допринасят пряко и косвено за икономическото развитие и 

ръста на работните места. 

IV. Налични ресурси 

Планираните обеми на саниране и държавното финансиране трябва да бъдат заложени в дългосрочни 

стратегии. Например в Литва Националната програма за енергийно развитие (NEDP), приета в края на 

2021 г., предвижда съкращение почти наполовина на броя на домакинствата, които харчат голяма част 

от доходите си за енергия до 2030 г. (от 17,1% през 2016 г. до 8,6% през 2030 г.). До 2030 г. 2,6 милиарда 

евро ще бъдат отпуснати за NEDP. До 2030 г. се очаква 200 000 домакинства в енергийна бедност да 

се възползват от система от държавни стимули и подкрепа в областта на възобновяемата енергия и 

енергийната ефективност, като се планират допълнителни мерки за подкрепа на общините за развитие 

на соларни паркове (Citizens' Energy Communities) или други мерки за намаляване на енергийната 

бедност. 

Важно е да се намерят подходящи схеми за сътрудничество, включващи държавни ресурси, 

европейски фондове и частни финансови институции. Бюджетните ресурси са ограничени, а проектите 

за обновяване не са особено привлекателни за частните финансисти поради дългите срокове на 

изплащане, така че е важно да се обмислят механизмите за гаранции и заеми при облекчени условия. 

Директните заеми също често не са подходящи за обитателите и е най-удобно администраторът на 

проекта да се занимава с финансовите въпроси и сумите да се разпределят на жителите чрез месечни 

сметки и за по-дълъг период. Също така е важно да се отбележи, че поне в Литва програмите за 

енергийна ефективност са били най-успешни, когато са били проектирани като програми за развитие, 

а не като инструменти за чисто климатично финансиране. 

Обемът на пазара за обновяване в Литва се основава на предположението, че 75% от сградния фонд е 

построен преди 1992 г. Повече от 10% от обновяването е завършен досега, като останалата част е обект 

на обновяване. Потенциалът за енергийни и финансови спестявания на ниво домакинство се оценява 

на най-малко 40 %. 

Важно е да се запише в законодателството нивото на бедност, при което се прилагат мерките за 

подкрепа. В Литва няма такъв показател, но Министерството на енергетиката в момента обсъжда 

идеята за въвеждане на ниво на енергийна бедност от 15% от доходите на домакинствата, 

изразходвани за енергийни ресурси. Проучване, проведено от Литовския енергиен институт, показа, 

че 17% от домакинствата са надхвърлили този праг през 2019 г. 32,4% от домакинствата са 

изразходвали повече от 10% от доходите си за енергия, а 10,1% са изразходвали повече от 20%. 26,8% 

от домакинствата не са могли да отопляват достатъчно домовете си, а 7,4% са закъснели с плащането 

на битовите си сметки. 
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V. Вдъхновение от държави-членки на ЕС 

Латвия 

В Латвия обновяването на жилища се извършва с помощта на проекта Sunshine в рамките на модела 

ESCO. Латвия има голям брой сгради от съветската епоха с ниска ефективност и големи и 

нефункционални сгради. 

ESCO е модел, при който компания за енергийни услуги постига спестявания на енергия в имот или 

портфолио от имоти като услуга. Този модел гарантира спестявания за определен период от време в 

замяна на плащане от спестяваните разходи за енергия. Съншайн работи на базата на сътрудничество 

между ESCO и ЕФРР, институционален фонд на ЕС. Целта на интервенциите е не само намаляване на 

потреблението на енергия, но и подобряване на битовия комфорт за хората. 

Правителството на Латвия се опитва да създаде механизми, които да подкрепят техническата и 

финансова осъществимост на инвестициите в енергийна ефективност и инициира програма за 

обновяване на базата на модел на договор за енергийни характеристики (EPC). Това означава, че 

крайният потребител плаща същата сметка, както преди обновяването, на професионалния 

домоуправител, който отговаря за цялостните операции. Домоуправителят плаща намалената такса на 

доставчиците на енергия в резултат на въведените мерки за енергийна ефективност. Този метод има 

недостатъка, че поради големината на сградите и необходимостта от цялостно обновяване 

обикновено се изпълняват само големи проекти. Проектите се финансират до 40 % от ЕФРР, а 

останалата част се получава от спестяване на сметки за енергия. Всички проекти се изпълняват от ESCO, 

те гарантират определено ниво на спестяване на енергия и получават средства от ЕФРР плюс 

спестената енергия от месечната сметка чрез финансиране на сметки за първите 20 години. 

Програмата е успешна, но е изправена пред финансови предизвикателства. ESCO трябва да инвестира 

големи суми пари предварително, с възвръщаемост за дълъг период. За справяне с тази ситуация беше 

създаден Латвийски фонд за ефективност на строителството, който изкупува вземанията на ESCO, 

които могат да бъдат конвертирани във финансови продукти за продажба на вторични финансови 

пазари. 
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Украйна  

Обща информация 

Собственост Публична / частна / смесена 

Програмен орган Собственик/орган за вземане на решения 

Устройство за доставка на програма Оперативно управление 

Модел за изпълнение N/A 

Оперативни услуги Търговец / Фасилитатор / Оценител / Финансист / 

и др. 

Финансирани проекти Енергийна ефективност / Възобновяеми 

енергийни източници / Енергийни кооперативи / 

др 

Амбиция/цели Мисия и визия, връзка с национални или местни 

политики 

Бенефициенти Потенциални кандидати/потребители на услугите 

Средство за финансиране Национален бюджет / фондове на ЕС / Финансови 

институции / Инвестиционни фондове / 

Собственици на имоти / ESCOs / др. 

Финансови инструменти Кредити / Собствен капитал / Гаранции / др. 

 

Подробно описание на схемата на финансиране 

I. Предварителна оценка 

От 1 септември 2021 г. програмата Енергодом се изпълнява в Украйна. Програмата Енергодом е 

разработена от украинския Фонд за енергийна ефективност. Той е държавна институция, 

предоставяща  

инструменти за енергийно ефективни обновявания в многофамилни сгради, където са създадени 

сдруженя на собственици на жилища (СС). Фондът предоставя подкрепа под формата на безвъзмездни 

средства на сдружения на собственици на жилища и цялостни технически решения за енергийно 

ефективни обновявания в многофамилни сгради в съответствие с най-добрите европейски практики. 

Веднъж внедрени, тези решения не само ще дадат възможност на съсобствениците на многофамилни 

сгради да спестят от сметките си за комунални услуги, но и да повишат стандарта си на живот. 

Дейностите на фонда се финансират от държавния бюджет на Украйна и финансовата подкрепа от ЕС 

и германското правителство. Програмата за Фонд за енергийна ефективност се изпълнява в 

сътрудничество с Международната финансова корпорация (IFC), Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH и Програмата за развитие на ООН (ПРООН).  

В своята работа фондът се ръководи от Закона на Украйна „За фонда за енергийна ефективност“ № 

2095-VIII от 8 юни 2017 г. Програмата Енергодом е валидна от 16 август 2019 г. до 31 декември 2023 г. 
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Бюджетът на фондът за ефективност е 3 635 397 000 UAH. В същото време от етажни собствености в 

Украйна бяха подадени 713 заявления за сумата от 5 697 397 000 UAH. 

По правило местните власти на Украйна вземат решения за допълнително финансиране или 

компенсация на разходите за СС, които са получили финансиране от програмата Енергодом. И така, с 

решение на сесията на Общинския съвет на Одеса, 20 000 000 UAH бяха отпуснати за финансиране на 

програмата Енергодом за 2021-2023 г. 

Няма други източници на финансова подкрепа за енергийната модернизация на жилищни сгради в 

Украйна. По този начин единствените надеждни източници на финансиране за енергийна 

модернизация на жилищни сгради в Украйна са: програмата Енергодом с механизъм за 

съфинансиране от местните власти, собствени средства на съсобствениците на жилищни сгради и 

целеви програми за капитални обновявания, финансирани от местните бюджети. 

Програмата Енергодом осигурява частично компенсиране на разходите за изпълнение на проекти за 

топлинна модернизация (само комплексни мерки, а не отделни елементи). Програмата съдържа 2 

пакета:  

Пакет „А” - (лек) Състои се от относително евтини мерки за енергийна ефективност с бърза 

възвръщаемост на инвестицията (предимно модернизация на отоплителната система, топла вода и 

осветление на общите части). 

Пакет "Б" - (комплексен) включва дейностите по пакет "А", както и топлоизолация на сградната обвивка 

Програмите за капитални обновявания са насочени към обновяване на общите части в жилищни 

сгради, а именно техническите системи на къщата, носещите и ограждащите конструкции на къщата. 

II. Основни бенефициенти 

Получатели на безвъзмездни средства по програма Енергодом могат да бъдат само СС, чиито сгради 

са построени преди 2006 г. Програмите за капитални обновявания се отнасят за всички СС/жилищни 

кооперации, чийто експлоатационен живот е повече от 25 години и предвижда обновяване на 

технически системи на сградата, носещи конструкции и сградна обвивка. 

Извършването на енергийна модернизация (обновяване) за тези бенефициенти ще позволи: 

• Намаляване на консумацията на енергия; 

• Намаляване на сметките за комунални услуги; 

• Подобряване на външния вид на къщата; 

• Подобряване на комфорта и условията на живот; 

• Увеличаване стойността на недвижимите имоти; 

• Опазване на околната среда; 

• Подобряване на техническото състояние на сградата; 

• Удължаване на живота на сградата. 

III. Анализ на сградния фонд 

Многофамилният жилищен фонд на Украйна се състои от 180 456 сгради с обща площ от 984 800 

хиляди квадратни метра. 

Многофамилният жилищен фонд на град Одеса се състои от 8289 къщи с обща площ от 19300,2 хиляди 

квадратни метра. 
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Съгласно изискванията на DBN 2.6-31:2016 "Топлоизолация на сгради" 65% от многофамилния 

жилищен фонд в град Одеса подлежат на енергийна модернизация. 

Техническите проучвания на жилищни сгради в град Одеса, които участват в проекта ComAct , 

установиха: 

• 100% от къщите не отговарят на изискванията на нормативната консумация на енергия за 

отопление, топла вода и осветление на общите части, енергийната ефективност на тези сгради 

е под клас "С"; 

• носещите конструкции и ограждащите елементи на обследваните къщи са в задоволително 

техническо състояние; 

• системата за топлоснабдяване, водоснабдяване и канализация се нуждае от обновяване и 

частична подмяна. 

IV. Съществуваща правна рамка 

Гражданският кодекс на Украйна, Жилищният кодекс на Украйна, Законът на Украйна „За особеностите 

на прилагането и правата на собственост в жилищни сгради“, Законът на Украйна „За Сдруженията на 

собственици“, Законът на Украйна „За сътрудничеството“ определя права, задължения и отговорности 

за: 

• съсобственици на жилищни сгради; 

• сгради в режим на етажна собственост и жилищни кооперации; 

• органите на местното самоуправление и централните органи на изпълнителната власт на 

Украйна. 

Тези закони определят правоотношенията на тези субекти със съсобствениците на жилищни сгради. 

Закон „За енергийната ефективност“ № 1818-IX от 21 октомври 2021 г. определя правните, 

икономическите и организационни основи на отношенията, възникващи в областта на енергийната 

ефективност при производството, транспорта, преноса, разпределението, доставката и потреблението 

на енергия. 

Законът на Украйна „За енергийната ефективност на сградите“ № 2118-VIII от 1 декември 2020 г. 

определя правните, социално-икономическите и организационни принципи на дейностите в областта 

на осигуряване на енергийната ефективност на сградите и е насочен към намаляване на енергията 

потребление в сгради. 

Законът на Украйна „За фонда за енергийна ефективност“ № 2095-VIII от 8 юни 2017 г. определя 

условията и реда за предоставяне на безвъзмездни средства от Фонда за енергийна ефективност „на 

бенефициенти за частично възстановяване на допустими разходи, свързани с изпълнението на мерки 

за енергийна ефективност”. Въз основа на този закон е разработена Програма Енергодом , която е 

одобрена от Надзорния съвет на фонда на 16 август 2019 г. 

Законът на Украйна „За архитектурните дейности“, Законът „За регулирането на дейностите по 

градоустройство“, методика за определяне на енергийната ефективност на сградите, одобрена със 

заповед № 169 от 11 юли 2018 г. на Министерството на регионалното развитие на Строителство и 

жилищно-комунални услуги на Украйна, DBN V.2.6-31: 2016 "Топлоизолация на сгради" са насочени 

към уреждане на технически и организационни изисквания по време на енергийната модернизация 

на сградите. 
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Законодателството на Украйна предоставя правна, техническа и икономическа основа за енергийната 

модернизация на жилищния фонд, но не налага задължение на изпълнителната власт да предоставя 

финансова подкрепа за енергийната модернизация на жилищния фонд в Украйна. 

V. Налични ресурси 

Член 16 от Закона на Украйна „За енергийната ефективност в сградите“ определя следните източници 

на финансиране: „Финансирането на мерките за енергийна ефективност в сградите се извършва за 

сметка на собственика (съсобствениците) на сгради, средства от държавата и местни бюджети, други 

източници, незабранени със закон, както и въз основа на публично-частно партньорство или 

енергийни услуги”. Към 01.01.2022, има два основни източника на финансиране за енергийна 

модернизация на сградите на СС в Украйна – програма Енергодом на държавния Фонд за енергийна 

ефективност и специални програми за съфинансиране на местните власти. 

Програма Енергодом на държавния Фонд за енергийна ефективност има два източника на 

финансиране. Първият от тях е държавният бюджет, вторият - международни донори. Към 01.01.2022 

г.: 

• Държавният бюджет не предвижда средства. 

• Международни донори осигуряват 3 635 842 000 UAH за периода 2019-2023 г. 

• Специални програми за съфинансиране на местните власти предоставят различни видове 

финансова подкрепа за СС. 

• Бюджетът на град Одеса е 20 000 000 UAH за 2019-2023 г. 

СС имат възможност да получат заем от банки при следните условия: 

Само за СС по програма 

Енергодом за: 

Лихвен процент Максимална сума Условия на заема 

от 11,3% годишно 20 милиона UAH 

84 месеца 

1. Енергиен одит 

1% комисионна 

върху сумата на 

кредита 

еднократно 

Собствен принос 30% 

2. Изготвяне на проектна 

документация 

от 11,3% годишно 

Собствен принос 30% 
1% комисионна 

върху сумата на 

кредита 

еднократно 

3. Прилагане на енергийно 

ефективни мерки 

от 11,3% годишно 

Без собствен принос 
0,1% комисионна 

върху сумата на 

кредита месечно 

през първата 

година 
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В зависимост от избраната банка условията може да се променят. 

  СС и жилищни кооперации 

Финансиране на всякакви 

мерки, включително 

енергийна ефективност, 

които не са свързани с 

програма „Енергодом“ 

(оборудване, материали, 

работи (услуги) за 

СС/Жилищни кооперации 

Лихвен процент 

12,5% годишно, 

+ комисионна 1% 

от заема 

еднократно 

3 милиона UAH 

 

Собствен принос 20% 

84 месеца 

Трябва да се отбележи, че по време на проучванията на домоуправителите на СС/жилищни 

кооперации, като възможни източници на финансиране за енергийна модернизация в техните къщи, 

са посочени следните опции: 

• 100% от вноските на съсобствениците; 

• 11.7% получаване на заем; 

• 5,1% помощ от спонсори; 

• 17,65% Програма Енергодом ; 

• 17,65% Програма за топли кредити. 

Така само 11,7% от анкетираните разглеждат заемите като инструмент за финансиране на енергийната 

модернизация на домовете си. 

Налични източници на финансиране 

• СС и жилищни кооперации притежават собствени средства; 

• Безвъзмездни средства, благотворителна помощ; 

• Бюджетни трансфери от държавни и местни бюджети само за СС; 

• Целеви програми за капитални обновявания, финансирани от местните бюджети. 

VI. Потенциал за инвестиции в енергийна ефективност 

Скорошно проучване на 200 домакинства установи, че нивата на доходи в Украйна са както следва: 

• минимален доход 1860 UAH; 

• максимален доход 50 000 UAH; 

• среден доход 10 240 UAH. 

За сравнение, разходите за енергия на домакинствата са : 

• минимална консумация 54 kW/час на месец; 

• максимална консумация 833 kW/час на месец; 

• средна консумация 241 kW/час на месец. 

Техническата проверка на жилищните сгради убедително разкри, че енергийните ресурси, постъпващи 

в жилищните сгради, се използват неефективно. 

Отчитането на топлинната и електрическата енергия се извършва от обикновени домакински 

измервателни уреди. Реалният годишен разход на ресурси е: 
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• отопление от 41,48 до 108,58 kWh на m2 годишно, средно 85,9 kWh на m2 годишно; 

• електричество за къщата от 0,21 до 3,47 kWh на m2 годишно, средно 1,28 kWh на m2 годишно. 

Тези цифри значително надвишават нормативните изисквания за комфортен живот и показват 

енергийно неефективно използване. 

Потреблението на топлинна и електрическа енергия може да се намали чрез: 

1. Евтини мерки: 

• регулиране на въздухообмена в таваните и мазетата; 

• затопляне на тръби с топлоносителя; 

• частична хидроизолация на сградата; 

• смяна на лампи с нажежаема жичка с LED; 

• монтаж на термоекрани зад отоплителните уреди в апартаменти. 

Разходите за тези събития ще варират от 50 000 до 100 000 UAH за сграда с обща площ от 4000 m2 и 

ще намалят консумацията на енергия до 20%. 

2. Мерки със средна цена на разходите: 

• монтаж на индивидуални отоплителни уреди; 

• подмяна на прозорци и врати с енергийно ефективни; 

• монтаж на уреди за измерване на топлинна енергия с терморегулатори в апартаменти. 

• цената на тези дейности ще бъде от 200 000 UAH до 500 000 UAH; тези мерки ще намалят 

консумацията на енергия с до 25% - 35%. 

3. Скъпи дейности: 

• монтаж на термопомпи, монтаж на слънчеви колектори, монтаж на слънчеви електроцентрали 

на покриви на сгради, монтаж на вентилационни системи с рекуперация, изолация на сградна 

обвивка. 

Разходите за тези събития ще възлизат на над 3 000 000 UAH. 

Прилагането на тези мерки ще намали консумацията на енергия с 50-70%. 

Основни принципи на схемата 

I. Инвестиционна стратегия 

Инвестиционната стратегия се състои в търсене на налични финансови ресурси за СС/жилищни 

кооперации и насочването им към изпълнението на мерки с максимално намаляване на 

потреблението на енергийни ресурси за лично ползване от домакинствата и от СС/жилищни 

кооперации за поддържане на общите части на даден обект  (жилищен блок). 

Инвестиционната стратегия за изпълнение на проекта ComAct се формира, като се вземат предвид 

основните фактори, влияещи върху енергийната модернизация на жилищните сгради, а именно: 

1. Възможност за достъп до 2 години до източници на финансиране за енергийна модернизация 

на сградите на СС/ЖК. 

2. Техническо състояние на сградите. 

3. Препоръки на специалисти за приоритетни мерки за ремонт и енергийна модернизация на 

всяка конкретна сграда. 



 
 

                                       

 

54 

4. Становище на съсобствениците относно приемливите за тях размери и схеми на финансиране, 

сроковете на изплащане на дейностите. 

Основната цел на украинския партньор в ComAct е да анализира възможностите на СС/жилищни 

кооперации за достъп до финансови ресурси от всякакви източници, да търси механизми за 

въздействие върху субекти, упълномощени да предоставят финансова подкрепа на СС/жилищни 

кооперации в енергийната модернизация на техните домове, са подпомага СС/жилищни кооперации 

при планирането и ефективното използване на финансовите ресурси. Така основната целева група 

(бенефициенти) са съсобственици на жилищни сгради, включително домакинства с ниски доходи. 

Въпреки това, в условията на нестабилната икономика на Украйна и в резултат на това нестабилното 

състояние на семейните бюджети, дейностите по планиране, чийто период на изпълнение надвишава 

2 години, са свързани с високи рискове от неизпълнение. Това може да доведе до неефективно 

инвестиране на средства и да дискредитира самата идея за енергийна модернизация на жилищния 

фонд. За да бъдат атрактивни за домакинствата, резултатите от енергийната модернизация трябва да 

са финансово осезаеми. Намаляването на разходите с по-малко от 15-20% няма да се възприема от 

домакинствата като успешна инвестиция на техните средства в тези дейности. 

Ремонтът и модернизацията на системите на сградата и нейната конструкция ще се определят с 

решение на общото събрание на съсобствениците въз основа на актове за технически преглед и 

термография на къщи, като се вземат предвид препоръките, изложени в енергийните обследвания. . 

Планираният брой сгради, които ще бъдат модернизирани по проекта ComAct до 2023 г. е 3, а до 2025 

г. - 5. От 15 март 2021 г. в Жилищния съюз в Одеса са подадени заявления за участие в проекта ComAct 

от 50 жилищни сгради, като по-нататъшният прием на заявления е временно преустановен. Общата 

площ на тези сгради е около 300 хиляди квадратни метра. Броят на апартаментите в тези къщи е около 

5400, броят на хората, живеещи в тези апартаменти е 15 000 души. Всички тези сгради могат да бъдат 

ремонтирани и модернизирани, ако общите събрания на тези етажни собствености/жилищни 

кооперации вземат решение за тяхната модернизация и се осигури финансиране. Както бе споменато 

по-горе, ремонтът трябва да осигури нормативното състояние на техническите системи на къщата, 

носещите конструкции и обвивката на сградата и да спести енергия най-малко 20%. По отношение на 

подпомагането на домакинствата с енергийна бедност, осигуряването на нормативното състояние на 

топлинните и технически характеристики на къщата ще намали разходите за енергийни ресурси и ще 

намали разходите за ремонт на конструктивните елементи на къщата чрез премахване на 

периодичното замръзване на обвивките на сградата, кондензацията в помещенията на къщата, 

намаляване на броя на скъпите аварийни ремонти на техническите системи на къщата, удължаване на 

живота на жилищните сгради. 

По отношение на резултатите от проучването ComAct, което беше изпълнено от OHU в 200 

домакинства в град Одеса през септември 2021 г., енергийно бедните домакинства могат да осигурят 

следните разходи за модернизация на ЕЕ в къщите си: 

• Очакваната цена на едно (средно 50 кв. м.) домакинство за ремонт и модернизация на 

жилищна сграда годишно ще бъде 1000 UAH (33 евро). 

• Собствениците на средна 80-апартаментна сграда могат да отделят 2580 евро за ремонт. 

Държавният и местните бюджети могат да отделят от 6020 до 2580 евро за тези цели и дори 

тогава не всички ще са обхванати от тази помощ.. 

• Очакваме финансовите средства, които ще бъдат насочени за модернизация на една 

средностатистическа къща, ще бъдат от 8,6 до 5,2 хил. евро годишно. 
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По този начин, без да се увеличава дела на държавния бюджет в разходите за енергийна 

модернизация на сградата, въвеждането на скъпи мерки е възможно само за етажна собственост по 

програма Енергодом със заеми за 5-7 години. 

II. Процес на изпълнение 

С оглед на дългогодишния опит на украинския партньор в ComAct - Асоциацията на жилищни съюзи в 

Одеса (OHU), схемата за финансиране трябва да отговаря на следните критерии: 

• осигуряване на целия проект за енергийна модернизация с финансови средства за 115% от 

общите планирани разходи; 

• срокът на изплащане на планираните разходи на съсобствениците не трябва да надвишава 7 

години, като приоритет се дава на минималния период; 

• получаването и използването на финансови ресурси за енергийна модернизация не трябва да 

нарушава законодателството на Украйна и да противоречи на устава на етажната собственост 

/ жилищните кооперации; 

• съсобствениците на жилищна сграда трябва да финансират енергийната модернизация на 

дома си в размер от 10 до 100% от стойността на проекта. 

Възможни видове проекти: 

1. За СС къщи по програма Енергодом (валидна от 16.08.2019 до 31.12.2023): 

Лек пакет (A) 

Комплексен пакет (B) 

2. За СС/сгради на жилищни кооперации по проектната програма, инициирана от Жилищния 

съюз на Одеса и насочена по законен път към Общинския съвет на Одеса „Градска целева 

програма за съфинансиране на капитални ремонти на обща собственост на жилищни сгради в 

град Одеса за 2021-2026 г. " (проект на програма - подлежи на разглеждане на сесия на 

градския съвет на Одеса): 

 основен ремонт на носещи конструкции и сградна обвивка на сградата и нейното 

техническо оборудване; 

 основен ремонт на системи за пожарна безопасност; 

 основен ремонт и модернизация на асансьори; 

 извършване на техническо обследване на къщата и разработване на проектни разчети; 

 аварийна реакция и ремонт (реставрация) в многожилищни сгради в обекти на 

културното наследство. 

3. За СС/жилищни кооперации къщи за сметка на собствени източници на финансиране 

 всякакви мерки за енергийна модернизация на жилищна сграда, които отговарят на 

критериите за допустимост (валидни от момента на държавна регистрация на 

СС/жилищни кооперации). 

4. За СС/жилищни кооперации къщи при условията на съфинансиране с фонда на общинските 

съветници в Одеса 

 всякакви мерки за енергийна модернизация на жилищна сграда, които отговарят на 

критериите за допустимост и са съгласувани с представителя на Общинския съвет на 

Одеса (валидни за периода на мандата на общинския съветник). 



 
 

                                       

 

56 

Типично структуриране на проекта 

a) Пример 1: Жилищна кооперация "Л" 

Жилищна кооперация "Л" е девететажна жилищна сграда с обща отопляема площ от 11102,59 м2. Брой 

апартаменти 215. Жилищни кооператори: 86,5% от общия брой собственици на апартаменти. 

Вземания на собственици на апартаменти към жилищна кооперация - 457 000 UAH. 

Задължения на жилищна кооперация към доставчици на услуги - 75 000 UAH. 

Натрупаните разходи във фонда за ремонт на къщата - 109 000 UAH. 

Средно за последните 3 години количеството консумирана топлинна енергия - 964,39 Gcal годишно 

(1120814,06 kWh годишно). Реалните разходи на жилищна кооперация "L" за отопление възлизат на 1 

185 235 UAH. 

Предлага се на общото събрание на членовете на жилищната кооперация "Л" да се модернизира 

асансьорния блок и да се монтира индивидуална топлинна инсталация с регулация според 

температурата с мощност 960 kW. 

Разходите за демонтиране на асансьорния блок и замяната му с индивидуална отоплителна 

инсталация от 960 kW, пускането му в експлоатация е 250 000 UAH. Очакваната икономия на топлинна 

енергия от изпълнението на тази мярка е 25%. Срокът на изплащане за инсталиране на индивидуална 

отоплителна точка 960 kW е 0,84 години. 

Възможни източници на финансиране: 

• собствени средства; 

• местен бюджет чрез фонда на общинските съветници; 

Инструменти за финансиране: 

• ползване на набирателния фонд; 

• събиране на задължения от собственици на апартаменти; 

• банкови заеми; 

• допълнително събиране на разходи към специални фондове от собствениците на 

апартаменти; 

• приходи от отдаване под наем на общите площи на сградата. 

Предложеното решение на членовете на жилищната кооперация е да се извърши модернизация чрез 

използване на натрупани приходи в специалния фонд и събиране на задължения от длъжници. 

Общият размер на средствата ще бъде около 300 000 UAH. 

Използването на заеми е икономически неосъществимо поради високата им цена. Използването на 

фонда на общинските съветници е свързано с високи рискове от неполучаване на пари и в резултат на 

това загуба на време и пропуснати ползи в размер, надвишаващ средствата, получени от фонда. 

b) ример 2. Жилищна кооперация "М" 

Пететажна жилищна сграда с обща отопляема площ от 3090 м2, 80 апартамента. 

Членове на жилищната кооперация: 56,3%, общо потребление на топлинна енергия за годината 217,17 

Gcal, разходите за отопление възлизат на 266 896 UAH 

Предложено техническо решение: 
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• монтиране на индивидуална топлинна инсталация с мощност 320 kW с регулиране според 

температурата; 

• изолиране на отоплителните тръби в сутерена; 

• монтиране на щори за регулиране на въздушния обмен в мазето. 

Цената на проекта е 170 000 UAH. 

Очаквани спестявания - 93 413,6 UAH. годишно, периодът на изплащане на инвестицията е 1,81 години. 

Вземания на собствениците на апартаменти към жилищна кооперация – 113 879 UAH. 

Кредитен дълг : 0 

Натрупани средства във фонда за ремонт на жилищната кооперация - 30 000 UAH. 

Липса на средства: UAH 140 хиляди 

Възможни източници на финансиране: 

• собствени средства; 

• местен бюджет чрез фонда на общинските съветници. 

Инструменти за финансиране: 

• фонд за основен ремонт; 

• събиране на задължения от собственици на апартаменти; 

• не е възможен банков кредит, тъй като членовете на жилищната кооперация не достигат 85% 

от собствениците на апартаменти в къщата; 

• допълнително събиране на средства от собствениците; 

• приходи от отдаване под наем на общите площи на сградата; 

• кандидатстване към фонда на общинските съветници. 

На Общото събрание бяха предложени следните финансови инструменти за енергийна модернизация: 

1. Сключете споразумение с доставчик на комуникационни услуги за използване на 

инфраструктурата на сградата и вложете получените средства във фонда за основен ремонт: 

12 000 UAH годишно. 

2. Увеличете вноските във фонда за основен ремонт с 2 UAH на кв.м. - 74 000 UAH. 

3. Съберете вземания в размер на 62 000 UAH. 

4. Средствата от фонда на общинските съветници, ако бъдат получени, следва да бъдат 

изпратени във фонда за основен ремонт. 

Общо съберете 178 хиляди UAH за енергийна модернизация. 

c) Пример 3. Сдружение на собственици на жилища "П" 

10-етажна 60-апартаментна сграда с обща площ 4433 м2, със самостоятелен котел на покрива. Общата 

цена за отопление и топла вода на газ е 375,3 хиляди UAH. на година. 

На общото събрание беше взето решение за използване на Програма Енергодом, замяна на остаряло 

котелно оборудване с високоефективни кондензни котли, подмяна на прозорците в общите части и 

монтиране на втора вестибюлна врата във входа. 

Цената на целия проект е 1 550 000 UAH. 

Срокът на изплащане на проекта е 14 години. 
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Собствен принос на съсобствениците - 40% от стойността на проекта, 620 000 UAH. Компенсацията от 

Фонда за енергийна ефективност ще бъде 930 хиляди UAH. 10% от лихвения процент на банката за 

първата година на кредитиране (155 000 UAH) ще бъдат компенсирани от местния бюджет. Проектът 

е в етап на изпълнение, завършването на проекта е планирано за първото тримесечие на 2022 г. 
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Заключение 

Въпреки очевидните прилики в моделите на сградния фонд и собственост в страните от Централна и 

Източна Европа, докладът „Задълбочено описание на нови/адаптирани схеми за финансиране за 

прилагане в пилотните държави на проект ComAct ” ясно демонстрира, че има значителна разлика 

между подходите за финансиране, насочени към обновяването на многофамилни жилищни сгради. 

Сред причините за това със сигурност са различните правни и институционални рамки и различният 

достъп до финансови ресурси, но най-важни са различни траектории на развитие, които са следвани 

от страните в прехода от комунистическото минало. По този начин се различават напълно 

противоречиви подходи, вариращи от 100% безвъзмездна помощ за реновиране в България, до 

пазарно базирани схеми, поддържащи само изготвяне на проектна документация и субсидиране на 

лихвата за платежоспособните домакинства в Унгария. 

Във всички случаи има очевидна необходимост от увеличаване на темповете на обновяване, или чрез 

увеличаване на обема на публичното финансиране, както в Северна Македония и Украйна, чрез 

разпределянето му на повече домакинства и подобряване на достъпа до алтернативни инструменти 

за подкрепа, както в България, или чрез стимулиране на интереса за участие, както (при различни 

условия) в Унгария и Литва. Ясно е обаче, че този процес е в пряка зависимост от политическата воля 

и приемственост в страните. Това се доказва от редовните прекъсвания на обществената подкрепа за 

обновяване на сгради, например в България или Унгария, което има осезаеми негативни последици 

както върху темповете на саниране, така и върху релевантността на темата в обществения диалог и 

политическия и медиен дневен ред. Друг аспект, свързан с политиката, е ролята на местните власти, 

които често се определят като важни действащи лица и протагонисти на обновяването на сградите, но 

нямат достатъчно ресурси за провеждане на собствени политики и са силно зависими от 

политическите решения на централната власт във все още силно централизираните системи на 

управление. 

Централната точка на изследването – достъпът на енергийно бедните домакинства до финансиране за 

обновяване на сгради, разбираемо е обект на внимание във всички анализи, тъй като отново все още 

неясните подходи към националните дефиниции на явлението възпрепятстват разработването на ясни 

решения и се концентрират около приложимите в момента концепции за уязвимост. Има обаче 

осезаем напредък в тази посока, било като систематичен подход, базиран на специална дефиниция, 

както в България, предоставяне на достъп до пълно финансиране на проекти за отговарящи на 

условията домакинства, или като подобряване на достъпа до търговско финансиране чрез въвеждане 

на механизми за споделяне на риска, което е обща черта за повечето страни. Въпреки че може да се 

твърди, че до известна степен всяка от описаните схеми демонстрира жизнеспособни подходи за 

активиране на участието на уязвими домакинства, определено е необходимо да се отвори дискусията 

за възможностите за ангажиране на граждани, чиито разполагаеми доходи, особено в светлината на 

нарастващите цени на енергията, ограничават възможностите за инвестиции в проекти за обновяване. 

Именно това е целта на следващия етап от дейностите на ComAct , като се очаква насърчаваните 

финансови схеми да предизвикат интензивни политически дискусии и да мотивират ангажирането на 

публични и частни финансови институции за реализиране на действителни схеми за финансиране с 

потенциал за прилагане като продължение на текущи програми или като самостоятелни инструменти. 

За да започне този процес, прилагането на новите или адаптирани финансови схеми ще бъде обсъдено 

и валидирано на национално ниво от семинари за заинтересованите страни, организирани във всеки 

от пилотните пилоти на ComAct през 2022 г., с цел да се включат съответните участници и да се 
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стимулира широко разпространение на пазара на предложените решения с визия за отключване на 

огромния потенциал за енергийно ефективно обновяване в страните от Централна и Източна Европа. 
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