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ИЗВРШНО РЕЗИМЕ 

Тековниот извештај „Детален опис на новите/адаптирани финансиски модели применети во пилот-

случаите на проектот ComAct“ ги претставува моделите за финансирање за темелните енергетско 

ефикасни (ЕЕ) реновирања на станбените згради во петте пилот-земји на ComAct – Бугарија, Северна 

Македонија, Унгарија, Литванија и Украина, што беа избрани од страна на релевантни проектни 

партнери како најсоодветни за да ги зголемат опфатот и стапката на програмите за реновирање, 

истовремено земајќи ги предвид интересите и потребите на енергетско сиромашните домаќинства. 

Ова прашање е од особена важност затоа што пристапноста до финансиите и рамноправното учество 

во проектите за реновирање честопати се наведуваат како една од главните пречки за видливо 

подобрување на енергетските карактеристики на станбениот фонд во ЕУ и регионот: пречка што е 

особено важна во Централна и Источна Европа, со оглед на високата стапка на енергетски сиромашни 

домаќинства и распределеноста на сопственоста на становите во станбените згради, со што се 

зголемува сложеноста на проектите за реновирање на цели згради преку пазарно финансирање. 

Со цел да се надминат овие бариери, документот дава детален опис на новите или адаптираните 

модели за финансирање кои обезбедуваат зголемена достапност за енергетски сиромашните 

домаќинства и кои се промовираат заради нивна понатамошна имплементација, или како самостојни 

инструменти или во комбинација со други постоечки програми за финансирање во петте пилот-земји. 

Описот ги вклучува техничките, социјалните и финансиските проценки што се доставени од локалните 

партнери, како и опис на институционалната рамка и идентификација на недостатоците и тесните грла 

што треба да се решат во процесот на имплементација. Дизајнот на моделите за финансирање ги 

комбинира основните контури на деловниот модел за клучните актери (финансиски институции, 

даватели на услуги, јавна власт, крајни корисници) според нивната релевантност за секој специфичен 

случај од државата, со што се обезбедува заштита на интересите на вклучените страни за да може да 

бидат искрено мотивирани да учествуваат во актуелните проекти за реновирање според 

предложените модели. 

Предложените финансиски модели се развиени како резултат на анализата за тоа дали постоечките 

финансиски инструменти го поддржуваат реновирањето на станбените згради во петте избрани земји 

на ComAct што се претставени во извештајот „Алатки за модели на финансирање за енергетски 

сиромашни домаќинства“, достапен и онлајн на www.comact-project.eu/toolbox. Анализата откри дека 

и покрај сличностите на станбениот фонд и моделите на сопственост, се применуваат различни 

пристапи за финансирање во зависност од правната рамка, финансиските капацитети, локалните 

искуства, па дури и „енергетската култура“ на општеството. Меѓутоа, во повеќето случаи, 

„енергетската сиромаштија“ сè уште не се сфаќа како феномен кој е различен од социјалната 

ранливост, што бара посилни напори за промовирање на политиките, како и заеднички ангажман на 

јавните и приватните финансиски институции, насочени кон подобрување на условите за учество на 

домаќинствата кои, оптоварени со прекумерните трошоци за енергија, имаат тешкотии да обезбедат 

средства за да го обезбедат својот удел во програмите за реновирање. За таа цел, се очекува 

предложените модели за финансирање да ги насочат локалните дијалози во овој правец, следејќи ги 

http://www.comact-project.eu/toolbox
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новите барања од предлогот за нова Директива1 за енергетските карактеристики на зградите, којашто 

ја промовира заедничката дефиниција на ЕУ за енергетска сиромаштија и минималните стандарди за 

реновирање како клучни за постигнување на новите и поамбициозни цели за енергетска ефикасност 

пропишани со европскиот Закон за климата.2 

  

 

1 Европска комисија (2021). Предлог за директива на Европскиот парламент и на Советот за енергетските карактеристики на зградите 
(изменета). Брисел, 15.12.2021, COM 802 финална. Достапно на: <https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/proposal-recast-energy-
performance-buildings-directive.pdf>  

2 Регулатива на Европската Унија (2021) (ЕУ) 2021/1119 на Европскиот парламент и на Советот од 30 јуни 2021 година за 
воспоставување рамка за постигнување климатска неутралност и изменување на Регулативите (ЕЗ) бр. 401/2009 и (ЕУ) 2018/1999 
(eвропски Закон за клима). Достапно на: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1119> 

 

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/proposal-recast-energy-performance-buildings-directive.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/proposal-recast-energy-performance-buildings-directive.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32021R1119
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БУГАРИЈА 

Општи информации 

Сопственост Јавна/мешовита  

Надлежност за програмата  Влада на Бугарија/Министерство за регионален 

развој и јавни работи 

Единица за остварување на програмата Управител на фонд/Фонд за енергетска 

ефикасност и обновливи извори 

Модел на имплементација Отплата преку заштеди на трошоци за енергија  

Оперативни услуги Маркетинг/фасилитатор/проценител/финансиер 

Финансирани проекти Реновирање згради/извор на обновлива 

енергија/енeргетски задруги/мешано 

Амбиции/цели  Да се овозможи трансформација на 100 % модел 

на грантови кон поодржливи финансиски 

механизми со постепено намалување на 

компонентата на грантот, со цел да се зголемат 

обемот и степенот на реновирањето, а во исто 

време да се зачува целосната поддршка за 

енергетски сиромашните домаќинства 

Корисници Заедници на сопственици/специјализирани 

посредници (проектни менаџери за реновирање)  

Начин на финансирање  Национален буџет/ЕУ-фондови/меѓународни 

финансиски институции/проекти/сопственици на 

имот/компании за енергетски услуги 

  

Финансиски инструменти  Заеми/гаранции  

 

ДЕТАЛЕН ОПИС НА ФИНАНСИСКИОТ МОДЕЛ  

I. Прелиминарна оценка 

Целта на инструментот е да овозможи трансформација на 100 % модел на грантови кон поодржливи 

финансиски механизми, со постепено намалување на компонентата на грантот, со цел да се зголемат 

обемот и степенот на реновирањето, а во исто време да се зачува целосната поддршка за енергетски 

сиромашните домаќинства. Конкретната задача е да се обезбеди механизам за поддршка на 

учеството на домаќинствата во новата програма за реновирање објавена во рамките на Националниот 
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план за обнова и отпорност (NRRP), кој бара 20 % кофинансирање од сопствениците, во моментов без 

друг специјализиран фонд кој нуди заеми за реновирање. 

Од 2015 година, за процесот на реновирање во Бугарија доминантно место има Националната 

програма за енергетска ефикасност на станбените згради, која обезбедува 100 % грантово 

финансирање за проекти кои постигнуваат енергетска класа „C“. Меѓутоа, со овој пристап, годишната 

стапка на реновирање е помала од 0,5 %, а темелните енергетски реновирања се со занемарлива 

бројка. Најважната и задолжителна реформа во политиките за реновирање на згради е преминот од 

механизмот 100 % грантово финансирање кон постепено зголемување на учеството на сопствениците 

на станови, со примена на соодветни финансиски механизми. Причините за ова се: 

• користењето само на јавни ресурси, со националнa цел на реновирање до 2030 година од 

19.026.656 м2, во најдобар случај 6.762.800 м2 да бидат реновирани до средината на 2026 

година, 

• помошта ќе стигне до многу малку луѓе (1.100 згради од вкупно 66.865 за кои има потреба од 

реновирање). Ова значи дека 95 % од луѓето во станбените згради нема да имаат пристап до 

никакви средства за реновирање. 

Со околу 91 % од станбените згради во енергетска класа „D“ и пониска, Националната долгорочна 

стратегија за реновирање проценува дека ценовно оптимални нивоа на реновирање се постигнуваат 

кога ќе се достигне прагот помеѓу енергетските класи „A“ и „B“ (т. е. 95 kWh/m2/г. примарна енергија). 

Според овие проценки, крајната заштеда на енергија изнесува околу 80 % од предвидената просечна 

потрошувачка. Иако овој модел не може да се земе како индикативен во однос на паричниот приход 

од проектите за реновирање, тој укажува на нивниот огромен потенцијал. Неодамнешните студии3 

тврдат дека за речиси 70 % од испитаниците просечната месечна вредност на трошоците на 

домаќинството за греење/ладење, топла вода и електрична енергија изнесува од 150 до 160 лева (за 

35,3 % – помеѓу 101 и 150 лева; 32,2 % укажуваат на трошоци над 150 лева). Исто така, утврдено е дека 

при примена дури и само на традиционалните мерки за енергетска ефикасност (ѕидови на згради, 

прозорци, покриви и приземје, како и мерки за осветлување и електрични системи) процентот на 

заштеда на енергија варира помеѓу 35 % и 55 %. А при примена на други соодветни мерки, можна е 

заштеда на енергија и до 60 %. Со оглед на оваа статистика, може да се претпостави дека при 

наведениот просечен трошок од 150-160 лева за поголемиот дел од домаќинствата, просечната 

месечна заштеда на енергија ќе биде околу 50 лева. (Со заштеда на енергија во долниот праг од 

наведениот опсег од 35-55 до 60 %, па дури и до 1,5-2 пати повеќе во горниот праг.) Ова го потврдува 

и студијата ComAct за градот Бургас, која покажува дека, во просек, домаќинствата се подготвени да 

платат околу 90 лева месечно за кофинансирање. Тоа се смета за апсолутно доволно во сценариото 

за стапка на кофинансирање од 20 %, која би изнесувала 2.000-4.000 лева, во зависност од степенот 

на реновирање и големината на живеалиштето. За жал, свеста за придобивките и потребата за 

финансирање се сè уште на ниско ниво. Некои од другите предизвици за процесот на реновирање се 

генерално ниското ниво на приходи и ограничениот пристап до финансии; потребата од регулаторна 

реформа заедно со информативни и кампањи за обука; недостиг на механизми за мониторинг и 

обезбедување на квалитет, како и доминантната улога на јавните институции кои, во комбинација со 

прекумерното финансирање со грантови, ја ограничуваат улогата што може да ја одигра бизнисот. 

 
3 SHEERenov (2020) Consolidated Situation Analysis: A starting point for development of a model for providing integrated services for 
renovation of multifamily residential buildings. Достапно 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
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II. Аспектите на енергетската сиромаштија  

Енергетската сиромаштија е уште еден важен предизвик во земјата, зашто една третина од 

населението не може соодветно да ги загрее своите домови. Моментално, само мал дел од 

населението е покриено со „субвенциите за гориво“, додека многу поголема група (до приходен 

децил 3) не е во состојба да покрие никакви инвестициски трошоци, бидејќи статистички, нивните 

трошоци се повисоки од нивните расположливи приходи. За следните децилни групи (4-6), се 

проценува дека се изложени на ризик од енергетска сиромаштија поради влошената состојба на 

станбениот фонд и флуктуациите на цените на енергијата; од друга страна, тие ретко поседуваат 

значителни заштеди и честопати финансиските институции ги оценуваат како кредитонеспособни, што 

сериозно го попречува нивното учество во програмите за реновирање во кои се бара кофинансирање. 

За таа цел, треба да се обезбедат паралелни механизми: дефиниција за енергетска сиромаштија која 

ќе ги идентификува домаќинствата на кои им е потребна 100 % грантова поддршка и заеми со ниска 

каматна стапка или без камата, којашто за оние кои се во ризик од енергетска сиромаштија ќе ја 

гарантира државата. Што се однесува до дефиницијата, таа е формулирана од EnEffect на следниов 

начин: 

За повластено финансирање во рамките на програмите за поддршка на реновирање згради: 

Енергетски сиромашни се оние домаќинства чијшто расположлив приход, по обезбедувањето на 

нормативно утврдените температури во загреаниот дел од домовите, паѓа под официјалната граница 

на сиромаштија. 

Трошоците за обезбедување на нормативно утврдените температури се пресметуваат со енергетски 

контроли преку дополнителен протокол, кој се пополнува според упатствата на програмата: 

(a) за згради кои не се поврзани на мрежа за централно градско греење, ќе се користат податоци 

за националниот просечен енергетски микс за греење. Ова ја избегнува можноста за 

манипулирање со енергетскиот микс за конкретната зграда; 

(b) за згради приклучени на мрежи за централно градско греење се користат реалните цени на 

услугата за централно греење, без разлика дали домаќинството ја користи или не и дали има 

приклучени радијатори на мрежата. 

И во двата случаја, заедничките делови на зградата не се вклучени во пресметката. 
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Сл. 1. Оценка на домаќинства кои се квалификуваат за 100 % субвенција на активости за реновирање  

III. Постоечка правна рамка  

За жал, законската рамка е сè уште недоволно развиена и тоа претставува пречка за процесот на 

реновирање. Според Законот за кондоминиуми, сè уште не е можно заедниците на сопственици да 

имаат заедничка банкарска сметка што би можела да послужи како доказ за нивниот финансиски 

капацитет и како секундарен гарантен механизам. Сепак, професионалното управување со становите 

е реткост и не претставува законска обврска. Механизмите за одлучување исклучително се 

усложнуваат и со барањето за 100 % согласност на сопствениците за реализација на проектот за 

реновирање. Сепак, овие пречки би можеле да се надминат со претстојните измени на Законот за 

кондоминиуми, кои веќе се подготвени од страна на одговорното одделение во Министерството за 

регионален развој и јавни работи (МРРЗР), но сè уште не се поднесени за расправа во собраниските 

комисии. 

Понатаму, не постои обврска за енергетски пасоши или сертификати за енергетските карактеристики 

за зградите изградени пред 2009 година. Минималната потребна класа за реновирање сè уште е „C“, 

што е далеку под оптималните нивоа на трошоци; сепак, новопредложената програма ќе бара 

најмалку енергетска класа „B“. 

IV. Корисници  

Корисници на програмата и механизмот за финансирање се сопственици на индивидуални станови во 

станбени згради кои имаат итна потреба од реновирање (енергетска класа „Д“ и пониска). Не постои 

дефинитивен социо-економски профил за станарите на овие згради, бидејќи поради наследството од 
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комунистичкото минато, тие се домаќинства со разновиден спектар на можни приходи, професии и 

демографски карактеристики. 

Според Долгорочната стратегија за реновирање (LTRS), зградите со слаби енергетски карактеристики, 

односно оние кои припаѓаат на енергетските класи „E“, „F“ и „G3“, се 91 % нереновирани згради, а 

зградите од класа „D“ се плус 8 %, што е индикативно за потенцијалот за енергетска заштеда и 

големината на пазарот. Вкупно 97,6  % од постоечките станбени објекти се во приватна сопственост, 

96,5  % се во сопственост на физички лица, а 1,1  % се во сопственост на правни лица. Само 2,4  % од 

зградите се во сопственост на централната власт или на локалните власти. Оваа специфичност на 

Бугарија во голема мера ги објаснува постоечките бариери (организациски, правни и бихевиорални) 

за процесот на реновирање на станбениот фонд и има значително влијание врз развојот на 

стратегиските мерки и политики. На 1 февруари 2011 година вкупниот број на населени станбени 

единици изнесуваше 2.666.733, со што соодносот на слободни станбени единици од вкупниот број на 

станбени единици е 31 % (26 % во градовите и 43 % во селата, достигнувајќи 100 % во целосно 

населени области). Уделот на слободни станбени единици во населените станбени згради надминува 

20 %, што е уште еден голем проблем кога е потребна 100 % согласност на сопствениците. 

Како што е наведено погоре, според анализата за оптималноста на трошоците во бугарската 

Долгорочна стратегија, енергетско ефикасното реновирање може да заштеди до 80 % од 

предвидената крајна потрошувачка на енергија. Во практична смисла, заштедите на трошоците во 

нормални услови изнесуваат околу 25-30 % во зависност од изворот на гориво и другите 

карактеристики. Според Стратегијата, класификацијата на зградите пред реновирање е следна: 

најголем дел од зградите (40,5 %) припаѓаат на класата на енергетска ефикасност „Е“, а потоа 

следуваат оние кои припаѓаат на класите на енергетска ефикасност „F“ (35,3 %) и „G“ (16,1 %). 

Реновирањето на повеќето згради вклучува надградба до минималната потребна енергетска класа 

„C“, а помал дел се доведува до класа „B“ (8,4 %). Според консултантите за енергетска ефикасност, 

овие нивоа на реновирање овозможуваат заштеда на енергија од приближно 40 %. Реновирањето и 

доведувањето на една станбена зграда до енергетска класа „B“ вообичаено резултира со намалување 

на просечните месечни трошоци за греење на станбена единица со површина од 65 m2 од 156,38 лева 

на 107,64 лева. Овој процент може да се зголеми за 50-60 % доколку се применат поамбициозни 

мерки, што е сосема доволно за да се надомести делот за кофинансирање во сегашната ситуација. 

Дополнителните придобивки најчесто се класифицираат во три групи: еколошки, економски и 

социјални. Првата група ги содржи најважните и директните влијанија врз енергетската ефикасност, 

како што се заштедата на енергија и намалувањето на емисиите на стакленички гасови. Втората група 

вклучува, меѓу другото, позитивни макроекономски влијанија врз економскиот раст, иновациите и 

конкурентноста, како и зависноста од увоз. Третата група на влијанија опфаќа аспекти како 

здравствени придобивки, намалување на сиромаштијата и вработување. За Бугарија, Долгорочната 

стратегија за реновирање идентификува зголемен расположлив приход, намалена енергетска 

сиромаштија и здравствени придобивки како главни пошироки придобивки на индивидуално ниво, 

меѓу повеќето придобивки во социо-економски контекст. 

V.  Достапни ресурси 

Националниот план за обнова и отпорност обезбедува финансирање за реновирање на станбени 

згради во износ од 1.176.960.000 лева. Од нив 941.568.000 лева ќе бидат доделени како 100 % грант 

за околу 865 згради, а 235.392.000 лева, што одговара на 270 згради, ќе бидат исплатени како 80 % 
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грантова поддршка почнувајќи од октомври 2022 година. Дополнително, во Програмата за развој на 

регионите се издвоени 134.898.300 евра (263.838.142 лева) за станбени згради, веројатно повторно 

по стапка од 100 %. 

Други достапни извори на финансирање за реновирање на станбените згради, освен оние опишани 

погоре, нема. Кај комерцијалните банки или специјализираните фондови нема волја за развој на 

наменски производи за реновирање на станбените згради. 

Очекуваното кофинансирање од сопствениците на домови во рамките на Националниот план 

изнесува скромни 58.848.000 лева. Од нив не повеќе од 50 % се очекува да бидат покриени преку 

пазарно финансирање, а останатите од постојните штедни/банкарски депозити на сопствениците на 

домовите. Сепак, проценката на EnEffect покажува дека до 2030 година пазарот би можел да порасне 

на 2.165.402.688 ако политиките ги следат целите поставени во Долгорочната стратегија за 

реновирање. Како што е опишано погоре, заштедите би биле во опсег од 30-60 %, или 50-80 лева 

месечно. Тоа се смета за доволно за да ги покрие трошоците за кофинансирање, а се совпаѓа и со 

искажаните инвестициски ставови на сопствениците на домови. 

a) Расположливи приходи на домаќинствата  

Просечен вкупен приход по децилна група во 2020, во левови  

Вкупно Децилни групи  

I II III IV V VI VII VII IX X 

15.088 6.275 7.632 8.301 9.239 12.173 13.753 16.892 19.081 22.396 31.378 

Просечен паричен приход по децилна група во 2020, во левови  

Вкупно Децилни групи 

I II III IV V VI VII VII IX X 

14.977 6.168 7.537 8.204 9.137 12.041 13.641 16.761 18.965 22.283 31.266 

b) Трошоци за енергија кај домаќинствата  

Реалистични износи за греење според просечната потрошувачка на енергија  

Месечни трошоци за греење 

Проценет 

реалистичен 

минимален износ 

во левови 

Проценет 

реалистичен 

максимален 

износ во левови 

Јаглен 32,23 139,68 

Лесно масло 44,66 193,53 

Природен гас (Nm3) 29,05 125,87 

Природен гас (Nm3) – кондензирачки бојлер 26,99 116,97 

Огревно дрво (25 % содржина на масло) 25,27 109,52 
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Дрвени пелети 38,22 165,63 

Централно греење 32,73 141,82 

Електрична енергија 65,75 284,92 

Електрична енергија – клима-реди 22,45 97,27 

Електрична енергија – високоефикасни топлински 

пумпи (VRF/VRV) 
18,60 80,59 

c) Износи на греење според нормализирана (според нормативи за греење) потрошувачка 

на енергија  

Месечни трошоци за греење 

Проценет 

реалистичен 

минимален износ 

во левови 

Проценет 

реалистичен 

максимален 

износ во левови 

Јаглен 80,93 350,72 

Лесно масло 112,13 485,90 

Природен гас (Nm3) 72,93 316,04 

Природен гас (Nm3) – кондензирачки бојлер 67,77 293,69 

Огревно дрво (25 % содржина на масло) 63,46 274,98 

Дрвени пелети 95,97 415,86 

Централно греење 82,17 356,09 

Електрична енергија 165,09 715,38 

Електрична енергија – клима-уреди 56,36 244,22 

Електрична енергија – високоефикасни топлински 

пумпи (VRF/VRV) 
46,70 202,35 

Вредностите од првата табела ја прикажуваат реалната слика во државата. Во просек, луѓето трошеле 

помалку енергија за греење во споредба со енергијата што навистина им е потребна, главно поради 

финансиски причини. Вредностите во втората табела покажуваат колкав ќе биде трошокот доколку 

сите станови се загреат според нормите за греење. Сметаме дека греењето од 100 % според нормите 

за греење, исто така, не е реално и реалните трошоци за нормално греење се некаде помеѓу 

вредностите во двете табели, можеби поблиску до вредностите од втората табела. 

Месечни трошоци за негреење 

Проценет 

реалистичен 

минимален износ 

во левови 

Проценет 

реалистичен 

максимален 

износ во левови 
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Електрична енергија 10,00 100,00 

Вода 10,00 50,00 

Течен гас во боци 9,90 29,70 

Надомест за стан 5,00 50,00 

 

d)  Капацитет за задолжување и волја на корисниците 

Иако теоретски е невозможно да се измерат инвестициските намери на сопствениците на домови, 

студијата ComAct во Бургас утврди дека околу 30 % од сопствениците на домови не се во можност да 

платат никакви трошоци поврзани со реновирање, што се совпадна со проценките на EnEffect во врска 

со статусот на енергетската сиромаштија на населението. Сепак, беше утврдено и дека домаќинствата 

се подготвени да платат околу 90 лева месечни рати за заеми за реновирање, што е апсолутно 

доволно за да ги подмират очекуваните трошоци за реновирање. Околу 50 % од испитаниците ќе 

користат сопствени заштеди, наместо банкарски заеми за покривање на трошоците за 

кофинансирање. 

e) Анализа на синџирот на вредности: достапна експертиза, капацитет и квалитет на 

градежниот сектор  

Бугарскиот Национален план за обнова и отпорност предвидува реформи со воведување и 

зголемување на регионалните “one-stop shops” преку финансирање од националниот буџет. Целта е 

да се создадат од 6 до 28 регионални центри, кои ќе се фокусираат главно на давање совети. Тоа е во 

спротивност со главната идеја дека “one-stop shops” се отвораат за да ги олеснат проектите за 

енергетско реновирање во текот на нивниот животен век, со други зборови, „да го покријат целото 

патување на клиентите до информации, техничка помош, структурирање и советување за моделите 

на финансиска поддршка до следење на заштедата на енергија“. 

Се предвидува и понатамошна административна и техничка поддршка за локалните администрации 

во рамките на индивидуалните програми за реновирање. Националниот план вклучува создавање на 

две програми за развој на вештини за управување со информации, кои се очекува да бидат дел од 

универзитетското образование. Програмите за пошироко усовршување на стручните лица во 

енергетиката и градежништвото не се дел од планот, што се смета за сериозен проблем, бидејќи 

градежниот сектор се соочува со големи проблеми и во однос на бројот на работници, а што е уште 

поважно, и во однос на вештините и квалификациите. За таа цел, обезбедувањето можности за 

понатамошно усовршување е од клучно значење за успехот на програмите. 

VI. Инспирација од земјите членки на ЕУ  

a) Унгарија 

Во Унгарија е усвоен пазарен пристап за реновирање за енергетска ефикасност. Тој се потпира на 

висококвалитетни консултантски услуги, обезбедени од специјализирани консултанти, кои ја имаат 

улогата на посредник меѓу сопствениците на зградите и другите вклучени засегнати страни 

(финансиски институции, јавни органи, даватели на услуги). Тоа беше поддржано и од регулаторната 
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рамка со која заедниците на сопственици се обврзани да ги одржуваат своите згради. Со ова се 

создаде добро развиен и саморегулиран пазар  – што е задолжително за еден одржлив процес на 

реновирање на згради. 

b) Естонија 

Обезбедувањето финансирање за реновирање за енергетска ефикасност беше комбинирано со 

подигање на свеста и споделување на добри практики од страна на KredEx, финансиска институција 

која го има секторот за домување како една од компонентите на своето портфолио. Активната 

комуникација со засегнатите страни создаде доверба меѓу различните засегнати страни, што доведе 

до одржлив процес на реновирање. KredEx, исто така, ја регулираше инволвираноста на техничките 

консултанти преку ажурирање на список на експерти на својата веб-страница. 

c) Грција 

Програмата SAVE-AUTOMATE (Интервенции за заштеда на енергија и обновливи извори на енергија – 

ОИЕ во станбени згради) обезбедува капитален грант кој ги покрива енергетските контроли и другите 

нематеријални трошоци. Таа беше кофинансирана од Европскиот фонд за регионален развој и од 

национални извори, преку Регионалната оперативна програма и Оперативната програма 

„Конкурентност, претприемништво, иновации“. Програмата ја започна Министерството за енергетика, 

корисник е Грчката банка за развој, а крајни корисници се сопствениците на станбени згради. 

d) Северна Македонија 

ПроКредит банка Македонија започна програма за зелени финансиски производи која се состои од 

заеми за енергетска ефикасност за приватни лица, како и за бизниси, користејќи средства од 

Европската банка за обнова и развој (ЕБОР). Заемите се наменети за подобрување на енергетската 

ефикасност на домувањето според квалификациските критериуми за грантови опишани на Technology 

selector на веб-страницата на Green Economy Financing Facilities. Некои од критериумите се: изолација 

на надворешни ѕидови, покрив, под; монтажа на прозорци, врати, котли на биомаса, енергетски 

ефикасно осветлување, котли на гас, топлински пумпи, соларен фотоволтажен систем итн. 
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МАКЕДОНИЈА  

Општи информаци 

Сопственост Јавна/приватна/мешовита 

Програмска надлежност  Сопственикот/одлучувачко тело 

Единица за испорака на програмата  Оперативен менаџмент  

Модел на имплементација  N/А 

Оперативни услуги  Маркетинг/фасилитатор/проценител/финансиер 

итн. 

Финансирани проекти  Енергетска ефикасност/обновливи извори на 

енергија/енергетски заедници итн. 

Амбиции/цели  Мисија и визија, врска со националните или 

локалните политики  

Корисници Потенцијални апликанти/корисници на услугите  

Начин на финансирање Национален буџет/фондови на ЕУ/финансиски 

институции/инвестициски фондови/носители на 

проект/сопственост/енергетски компании итн. 

Финансиски инструменти  Заеми/капитал/гаранции итн. 

 ДЕТАЛЕН ОПИС НА ФИНАНСИСКИОТ МОДЕЛ  

I. Прелиминарна оценка 

Трошоците од неефикасното користење на енергијата во Македонија имаат значително влијание врз 

националното стопанство. Статистиката покажува дека најголем удел во вкупната потрошувачка на 

финална енергија има градежната индустрија, со околу 40 %. Проценката на разни меѓународни и 

домашни студии е дека потенцијалот за заштеда на енергијата од 10-35 % е во станбениот сектор. 

Главните карактеристики на станбениот фонд во Македонија се: повеќето станбени згради се стари и 

во лоша состојба; голем број нецелосно легални живеалишта; голем број модерни згради со слаб 

квалитет; сезонско живеење во зградите; слаб квалитет на зградите, особено во руралните средини, 

без надворешна изолација; греење со користење на електрична енергија; како и употреба на 

неефикасни печки на дрва и јаглен. Со оглед на главните карактеристики на станбениот сектор, од 

големо значење се техничките можности за подобрување на енергетската ефикасност во овој сектор. 

Според последниот попис од 2002 година, најголемиот дел на станбените згради, речиси 47 %, биле 

изградени во период од само дваесет години, меѓу 1961 и 1980, а оттогаш новата изградба опаѓа. 
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Проценетиот број на регистрирани живеалишта денес е над 760.000, што претставува повеќе од 55 

милиони квадратни метри станбена површина. Според статистиката, до 2002 година, имало 10.000 

станбени згради, а денес тој број се проценува на 12.000. 

Македонија, која е во почетната фаза во процесот на интеграција во ЕУ, има за цел да го имплементира 

правото на ЕУ и да ги усвои правилата, нормите и стандардите за енергетска ефикасност на ЕУ. Исто 

така, Македонија е земја членка на Европската енергетската заедница и како таква треба да спроведе 

три директиви кои се однесуваат на енергетската ефикасност: Енергетска ефикасност (EED-

2012/27/EU), Енергетските карактеристики на зградите (EPBD-2010/31/EU) и Енергетско означување 

на производите (ELD-2010/3/EU). Промовирањето на енергетската ефикасност е дел од европската 

агенда. Европското право за енергетска ефикасност бара мерки за зголемување на ефикасноста во 

сите фази од синџирот на енергетската вредност: производството, преносот, дистрибуцијата и 

потрошувачката. Мерките особено се фокусираат на станбениот сектор, каде што потенцијалот за 

заштеди е најголем. 

Поголемиот дел на документите, анализите, политиките и стратегиите што го поддржуваат 

транспонирањето на енергетските директиви на ЕУ се развиени со поддршка од донатори (ЕБОР, ГИЗ, 

УСАИД, ЕУ, Билатерална техничка поддршка итн.), што упатува на постојаниот недостиг на 

институционални капацитети во владините институции да можат интерно да покренуваат политички 

реформи и неопходно реструктуирање. 

Од друга страна, постојат сериозни проблеми со квалитетот на градежниот фонд и во однос на 

енергетската ефикасност (недостиг на изолација) и во однос на општите услови (на пр., покриви што 

протекуваат) за коишто е потребна итна интервенција. Зградите во различни градови покажуваат 

забележителна варијација во нивните карактеристики, што е одраз на огромната разноликост меѓу 

македонските населби. На пример, во Неготино 81 % од зградите имаат оштетена фасада без 

изолација, додека во Велес процентот е само 28,7 %. Сепак, оваа споредба служи само како 

илустрација, бидејќи бројот на зградите кои беа предмет на студијата е многу различен (29 и 180, 

соодветно). 

Во 2018 година, Хабитат Македонија ја доби наградата „Глобална енергија“ за своите резултати во 

реновирањето на станбени згради и заштедата на енергија која произлезе од тоа. Имено, со ЕЕ 

реновирањето на повеќе од 60 станбени згради во Македонија, со над 1.900 стана, вкупните годишни 

заштеди на енергија изнесуваат 7.910 MWh, со годишни намалувања на емисиите на јаглерод диоксид 

за 3.670 t. 

Овој инвестициски потенцијал за реновирање на македонскиот станбен фонд се проценува на над 500 

милиони евра. 

II. Аспектите на енергетската сиромаштија  

Во отсуство на јасна дефиниција, енергетската сиромаштија може да се подразбере како ситуација во 

која едно домаќинство не е во можност да ги обезбеди своите основни енергетски потреби што се 

неопходни за греење, ладење, готвење и за работа на електричните апарати, поради комбинација од 

недоволни финансиски и технички услови. Ниските приходи, високите цени на енергијата и 

неефикасните, технички неквалитетни домови и уреди се главните причини за енергетската 

сиромаштија. Енергетски ефикасните зафати можат да бидат потенцијално делотворни во борбата 

против енергетската сиромаштија, бидејќи ги зголемуваат енергетските карактеристики на станбениот 
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фонд, со што постои моженост да ги извлечат домаќинствата од енергетска сиромаштија преку 

намалување на потребата од енергија во нивните станови. Сепак, енергетско ефикасните мерки имаат 

посебни финансиски карактеристики (на пр., високи трошоци, релативно долги периоди на отплата), 

како и технички карактеристики (сложени интервенции, вклучување на различни чинители и др.). 

Поради овие карактеристики, тие треба да бидат внимателно обмислени за да можат да го искористат 

својот потенцијал за намалување на енергетската сиромаштија. 

Иако нема репрезентативни податоци за степенот до кој домаќинствата во станбените згради се 

склони кон енергетска сиромаштија, врз основа на темелното истражување спроведено од Хабитат 

Македонија во станбените згради во некои области на Скопје и во три други општини, може да се 

извлечат некои општи заклучоци во врска со енергетската ефикасност на зградите и присуството на 

енергетска сиромаштија [12]. 

III. Правна рамка 

Овие се политиките и регулативите што се однесуваат на енергетската ефикасност:  

• Закон за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18)4 

• Закон за енергетска ефикасност („Службен весник на Република С Македонија“ бр. 32/20) 5 
• Стратегија за развој на енергетиката во Република С Македонија до 2040 година (донесена на 

28.12.2019 година)6 

• Стратегија за унапредување на енергетската ефикасност до 2020 година („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 143/10) 7 

• Трет акциски план за енергетска ефикасност на Република Македонија за периодот 2016 – 

2018 година (донесен на 18.07.2017 година) 8 

• Правилник за енергетски карактеристики на згради („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 94/13) 9 

• Правилник за енергетска контрола („Службен весник на Република Македонија“ бр. 94/13) 10 

Согласно Договорот за Енергетската заедница, Македонија треба да го усогласи своето национално 

законодавство со постоечкото законодавство на Европската Унија за енергија, животна средина, 

конкуренција, обновливи извори на енергија, енергетска ефикасност и резерви на нафта. 

Законодавството во енергетскиот сектор во моментов е во фаза на ревизија; поточно, новиот Закон за 

енергетика е усвоен од Собранието на 21 мај 2018 година, како и Законот за енергетска ефикасност, 

кој за првпат беше усвоен во македонското законодавство и е во сила од 18 февруари 2020 година. 

Овој сеопфатен Закон за енергетска ефикасност ги транспонира ЕУ-директивите: Директивата за 

енергетска ефикасност, Директивата за енергетски карактеристики на зградите, Регулативата за 

означување на енергетските производи и Директивата за екодизајн на енергетските производи. 

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

5 <http://economy.gov.mk/doc/2766> 

6 <http://www.economy.gov.mk/doc/2759> 

7 <http://www.economy.gov.mk/doc/2535> 

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

9 <http://www.ea.gov.mk/images/stories/E_Izdanija/pravilnik_energetski_karakter_zgradi.pdf> 

10 <http://www.ea.gov.mk/images/stories/E_Izdanija/pravilnik_energetski_kontroli.pdf> 
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Сепак, постоечките подзаконски акти треба да претрпат измени за да овозможи целосна 

имплементација на Законот за енергетска ефикасност; на пример, за да се овозможи целосно 

спроведување на Законот, треба да биде изменет постојниот Правилник за енергетски карактеристики 

на зградите. Исто така, државата треба да усвои ажурирана регулатива за минимумот барања за 

енергетски карактеристики на зградите, национална методологија за пресметување, сертификација 

на енергетските карактеристики на зградите и инспекција на системите за греење и климатизација. 

Ова ќе ѝ овозможи на земјата да ја имплементира Директивата 2010/31/ЕУ. 

Понатаму, беше развиена и енергетска стратегија, усвоена кон крајот на 2019 година, која се потпира 

на петдимензионалната рамка на Енергетската унија на ЕУ (безбедност, солидарност и доверба, 

целосно интегриран внатрешен енергетски пазар, енергетска ефикасност, климатска акција  – 

декарбонизација на стопанството, и истражување, иновации и конкурентност) земајќи ги предвид 

спецификите на земјата и вклучувајќи ја визијата за 2040 година. Стратегијата дефинира три сценарија 

– Референтно, Умерена транзиција и Зелено, и ги оценува резултатите од стратегиските цели преку 

шест поврзани индикатори за секоја стратегиска цел. 

Во овој момент, Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) е во процес на подготовка 

на Четвртиот акциски план за енергетска ефикасност поради застареност на претходниот акциски 

план. 

Поддршка на Владата во спроведувањето на енергетската политика се Регулаторната комисија за 

енергетика (РКЕ) и Агенцијата за енергетика, кои се формирани и работат од 2003, односно од 2007 

година. 

За да ги подобри енергетските карактеристики на зградите, Македонија донесе законска рамка која 

го вклучува Правилникот за енергетски карактеристики на зградите, кој треба да се усогласи и измени 

во согласност со новиот Закон за енергетска ефикасност. Постојниот Правилник ја поставува 

минималната класа за новите згради како „C“ класа со QH,nd,ref ≤ 100 kWh/(m2a), а за реновираните 

згради класа „D“ со QH,nd,ref≤ 150 kWh/(m2a). 

Во моментов, главната пречка за постигнување високоенергетски ефикасен и декарбонизиран 

градежен фонд е немањето долгорочна стратегија за реновирање згради во минатото. Оваа стратегија 

сега е дефинирана со чл. 31 од новоусвоениот Закон за енергетска ефикасност; во неа е опфатено 

реновирање на станбени, јавни и комерцијални згради за период од најмалку 10 години, со 

задолжителна ревизија на секои три години. 

IV. Корисници 

Корисници или приматели на заемите од Обновливиот фонд за енергетска ефикасност на станбени 

згради (REERF) се: 

• Сопственици на станови и заедници на сопственици и управители на станбени згради, за 

имплементација на мерки за енергетската ефикасност, 

•  Сопственици на индивидуални куќи, за енергетско ефикасно реновирање, вклучително и 

домови во руралните области и маргинализираните заедници. 

Беа спроведени енергетски контроли во селектирани згради, со кои беа одредени енергетските 

карактеристики (дефинирани како побарувачка на енергија наспроти вистинската потрошувачка на 

енергија на зградата), влијанието врз животната средина и економските придобивки/евалуација. Беа 



 
 

 
21 

завршени 20 детални и 17 основни енергетски контроли, со кои беше потврдена заштеда на енергија 

од 20-39 % во реновираните згради, со можност истиот износ да биде исплатен во рок од 6-8 години 

преку заштеда на енергија. 

V. Достапни ресурси 

a) Државни субвенции 

Владата го промовира користењето на обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност во 

домаќинствата во рамките на годишната Национална програма. Спроведувач е Министерството за 

економија, кое ги реализира следните модели за поддршка предвидени во Програмата: 

• до 30 % надоместок, но не повеќе од 300 евра (~18.000 денари) на трошоците за набавка и 

монтажа на соларни термални колекторски систем; 

• до 50 % надоместок, но не повеќе од 500 евра (~30.000 денари) на трошоците за набавка и 

монтажа на ПВЦ или алуминиумски прозорци; и 

• до 50 % надоместок, но не повеќе од 500 евра (~30.000 денари) од трошоците за купување 

печка на пелети. 

Секоја година, Програмата е предмет на ревизија со вклучување на некои нови технологии за 

поддршка со кои се зголемуваат доделените средства. Според Стратегијата за енергетика11, интересот 

за Програмата е очигледен со оглед на зголемувањето на вкупниот број апликанти секоја година. 

Субвенциите се реализираат по принципот „прв дојден, прв услужен“. 

Новата Програма за промоција на обновливите извори на енергија и зајакнување на енергетската 

ефикасност за 2020 година12 опфати дополнителни категории на апликанти или апликанти со ниски 

приходи за кои процентот на субвенции е зголемен на 70 %. 

Понатаму, за последната грејна сезона, македонската Влада се бореше против загаденоста на 

воздухот со воведување субвенции за домаќинствата во четирите најзагадени града: Скопје, Битола, 

Тетово и Кичево. Оваа мерка се реализира преку националното претпријатие за производство на 

електрична енергија АД ЕСМ, со субвенционирање на домаќинствата кои ги заменија старите печки 

на дрва со инвертер клима-уреди, со финансиска поддршка до 1.000 евра. Вкупниот резервиран буџет 

изнесуваше 4 милиони евра и опфати 5.200 домаќинства од Скопје; 2.500 од Битола; 1.500 во Тетово 

и 800 во Кичево. 

b) Општински субвенции 

Буџет на Град Скопје:  

• Делумен надомест на трошоците за купени и инсталирани инвертер клими во домаќинствата.  

• Чистење оџаци – Град Скопје субвенционира дел од трошоците до 1.200 денари. 

• Надомест на дел од трошоците за купен електричен скутер или велосипед.  

 
11 Стратегија за енергетски развој на Репубика Северна Македонија до 2040 г., стр. 27. 
<http://www.economy.gov.mk/doc/2759> 

12 <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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Општински буџети: Постојат некои субвенции што се повторуваат во различни општини, но во 

моментот нема активни субвенции за реновирања во врска енергетската ефикасност.13 

c) Кредити 

Кредити од комерцијални банки: Халкбанк – Еко кредити за физички лица, Халкбанк – Еко кредити за 

правни лица, Шпаркасе во соработка со Енергетска заедница, ЕКО кредити за ЕКО дома – подобрете 

ја енергетската ефикасност во вашиот дом, Охридска банка – А++ КЕШ ХИПОТЕКАРЕН КРЕДИТ, 

Охридска банка – А++ СПЕЦИФИЧНИ НАМЕНСКИ КРЕДИТИ, Прокредит банка и ЕБОР – Зелен кредит за 

ЕЕ дом. 

Заеми од банки за развој: Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје  – Финансирање проекти 

за одржливи извори на енергија: Финансирање проекти за енергетска ефикасност, Развојна банка на 

Северна Македонија АД Скопје  – Финансирање проекти за одржливи извори на енергија: 

Финансирање проекти за обновливи извори. 

Кредити од микрофинансиски институции: Микрокредитна фондација „Хоризонти“, Штедилница 

„Можности“. 

VI. Обем на пазарот на реновирање  

Според анализата на Хабитат Македонија на официјалните статистички податоци, дури 78 % од 

целокупниот станбен фонд во земјата е создаден во периодот на масовната урбанизација (1946 – 

1989). На околу 110.000 домови (16 % од постоечкиот станбен фонд) им е потребна итна 

реконструкција. Се проценува дека на повеќе од 100.000 единици (станови во станбени згради) им е 

потребна интервенција за енергетска ефикасност. 

Според податоците и анализите на Хабитат Македонија, се проценува дека има околу 12.000 станбени 

згради со повеќе станови и околу 770.000 домови. Поголемиот дел од овие згради се стари од 30 до 

50 години, немаат топлинска изолација и имаат слаби енергетски карактеристики. Се проценува дека 

околу 6 % од вкупниот број на станбени згради во Македонија ги исполнуваат националните барања 

за енергетски карактеристики и припаѓаат на енергетската класа „C“ или „D“, додека сите други 

станбени згради можат да се класифицираат во пониски енергетски класи и затоа имаат потреба од 

реновирање за енергетска ефикасност (ЕЕ). Се проценува дека инвестицискиот потенцијал за ЕЕ 

реновирање на станбениот фонд во станбените згради е 500 милиони евра. Околу 11,8 % од вкупните 

домаќинства се приклучени на парно греење, и тоа само во главниот град Скопје. 

За да го оцениме квалитетот на станбениот фонд во Македонија, можеме да се потпреме на 

податоците на Државниот завод за статистика од 2014 година, кои се однесуваат на потрошувачката 

на енергија во домаќинствата [9]. Учеството на домаќинствата кои живеат во домови со топлинска 

изолација изнесува 17,78 %. Топлинската изолација во зградите (без разлика на годината на 

инсталација) главно се поставува на надворешните ѕидови, покривот и таванот, при што подовите се 

најмалку изолирани. 

Релативно ниското ниво на потрошувачка на енергија и слабите перформанси на другите показатели 

упатуваат на тоа дека енергетски сиромашните луѓе во Северна Македонија избираат да ги задржат 

ниските трошоци за енергија преку недоволно загревање на своите домови. Според EU-SILC, во 2019 

 
13 Датум на пишување: oктомври 2021, за време на локалните избори.  
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година повеќе од една третина од домаќинствата имале заостанати сметки за комунални услуги. 

Меѓутоа, други проценки укажуваат на значително помала бројка [12]. Широката распространетост на 

користење огревно дрво, исто така, ја доведува во прашање корисноста на индикаторот на заостанати 

долгови како показател за енергетската сиромаштија во Република Северна Македонија. Врз основа 

на извештајот REACH, домаќинствата со еден или два члена или со повеќе од шест члена, се 

поподложни на енергетска сиромаштија. Тие сочинуваат 41 % од сите домаќинства [7]. 

Околу 75-80 % од населението на Македонија живее во урбани средини, од кое половина во 

поширокото подрачје на Скопје [10]. Четириесет и два проценти од живеалиштата се во станбени 

згради [11]. Стапката на сопственост на домовите е 88,3 %. Како и во другите земји од Западен Балкан, 

доминира употребата на децентрализираните системи за греење, дури и во урбаните области [1]. 

Централното градско греење е присутно во помалку од 10 % од станбените згради, од кои сите се во 

Скопје. Индивидуални топлински котли се користат во околу 30 % од станбените згради, додека 60 % 

од зградите се загреваат со електрични апарати. Иако меѓу нив за најефикасен систем за греење се 

смета централното греење, неговата техничка состојба во целиот регион на Западен Балкан покажува 

големи недостатоци со оглед на потенцијалот на технологијата. Вообичаени се високите загуби на 

енергија и предвремените дефекти поради нискиот квалитет на водата, како и недостатокот на 

наплата според потрошувачката. За разлика од повеќето градови од Западен Балкан, Скопје има 

приватизирано претпријатие за централно греење ([1] стр. 41–43). Понатаму, греењето со огревно 

дрво е изненадувачки широкораспространето и во урбаните средини. Според студијата на Хабитат 

Македонија, надвор од Скопје, комбинацијата на електрична енергија и огревно дрво е многу честа 

појава дури и во станбените згради [13]. Како резултат на тоа, жителите може да бидат изложени на 

високо ниво на загадување на воздухот дури и ако живеат во станбени згради. Употребата на влажно 

дрво со лош квалитет е многу честа појава [1] [7]. 

Врз основа на податоците од 2013 година [7], домаќинствата во аграрните области трошат помал дел 

од својот приход на домашна енергија отколку оние во урбанизираните или мешаните области. Ова 

може да се должи на поголемата достапност на огревно дрво и вода по ниска цена или бесплатно во 

руралните области. Веројатно поради повисоките стапки на невработеност и ограничената достапност 

до изворите на енергија во градовите, трошоците за енергија се поголем финансиски товар за 

урбаните домаќинства. Дури и ако енергетската ефикасност на зградите во руралните области може 

да биде полоша, не мора да значи дека и енергетската сиромаштија ќе биде потешка. 

Истражувањето направено од Хабитат Македонија, исто така, покажува дека дури и домаќинствата од 

средините со повисок среден статус, како Ѓорче Петров или Велес, трошат просечно 11 %, односно 9,8 

% од приходите за енергија, што е блиску до националниот просек. Ова можеби укажува на тоа дека 

проблемот со енергетската ефикасност во земјата е пошироко распространет отколку што е тоа 

нерамномерната распределба. Понатаму, навиката да се затоплуваат само некои делови од 

станбената површина не е ограничена само на семејните куќи: во горенаведените области, и покрај 

нивната релативно добра финансиска состојба, се греат само дел од становите: во Ѓорче Петров се 

греат 50,75 m² од просечните 66,69 m². Во Велес овие бројки се 36,88 m² и 60,5 m². Сè на сè, се чини 

дека луѓето кои живеат во урбани средини и станбените единици се соочуваат со малку поинаков вид 

на енергетска сиромаштија од оние што живеат во рурални средини и индивидуални куќи. Понатаму, 

поделбата меѓу Скопје и другите градови може да биде значајна и вреди да се истражува 

дополнително. 
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VII.  Анализа на синџирот на вредности 

Од технички аспект, македонската економија и сектор за градежништво имаат довоно капацитети да 

ги задоволат потребите за обнова на колективните станбени згради. Проблем се цените на 

изолациските и градежните материјали, социјално-економскиот статус на сопствениците на зградите 

со повеќе станови, како и поделеноста на сопствеништвото.  

Над 95 % од сопственоста на становите во станбени згради во Македонија е приватна, така што 

можноста да се започне, да се организира и да се спроведе проект за реконструкција на ЕЕ е многу 

сложена. Имајќи ги предвид сложените процедури за одлучување на општинско ниво и недостигот на 

соодветно управување со станбените згради, проблемот е уште поголем. 

Различниот социо-економски статус на сопствениците на станови во една станбена зграда е 

дополнителен товар во организирањето и спроведувањето на мерките за енергетска ефикасност кај 

овие згради. Проблеми со реновирање на зградите има дури и кога општините доделуваат субвенции.  

Искуството на Хабитат Македонија во ЕЕ реновирање на повеќе од 60 станбени згради со над 1.900 

стана, покажа дека примената на тешките мерки (замена на прозорци и врати, покриви, термофасада 

итн.) водат до вкупна годишна заштеда на енергија од 7.910 MWh и годишни намалувања на емисиите 

на CO2 од 3.670 t. Ова говори дека за да спроведат мерки за енергетска ефикасност потребно е да се 

овозможат подобра информираност, подобра стимулација и организација на сопствениците на 

станови во станбените згради.  

Сепак, постои значителен недостиг на волја, интерес, знаење и искуство, но и многу ниско ниво на 

свест кај домаќинствата за спроведување мерки за енергетска ефикасност. Финансирањето за 

енергетска ефикасност е ограничено, но сепак, главниот проблем во спроведувањето на мерките за 

енергетска ефикасност за станбените згради е поврзан со организацијата, управувањето и 

почитувањето на прописите. 

a.  Дизајн на моделската рамка  

Засега само Хабитат Македонија обезбедува финансиски модели за мерките за енергетска ефикасност 

на станбените згради. Настрана е финансиската поддршка од комерцијалните банки и финансиските 

институции, кои не се наменети само за зградите за домување. 

За да им дадеме на семејствата повеќе опции, избор и подобра можност да инвестираат во енергетска 

ефикасност, развивме два вида заеми: 

• Заем тип 1 (до 1.500 УСД, со период на враќање од 36 месеци и фиксна каматна стапка од 4 

%), и 

• Заем тип 2 (до 1.700 УСД, со период на враќање од 120 месеци и годишна каматна стапка од 

3 %). 

Има и други 6 модели на финансирање според видот на партнерството:  

1. Модел за финансирање на заедниците на сопственици (модел HA) 

2. Модел за финансирање на специјализирани компании (модел SC) 

3. Модел за финансирање на физички лица (модел IO) 

4. Модел за финансирање на физички лица преку микрофинансиска институција (модел MFI) 

5. Модел за финсансирање на управители (модел CMCHB) 
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6. Модел за финансирање на физички лица со субвенционирање од страна на локалната 

самоуправа (модел LC). 

Но моделот што најмногу се користи е со придонесот од локалната самоуправа, односно популарните 

субвенции. Хабитат Македонија го промовира директното кредитирањe на заедниците на 

сопственици на домови и на тој начин го разви Гаранцискиот фонд. Целта на Гаранцискиот фонд е да 

тестира модел за делумна кредитна гаранција за финансиски институции (комерцијалните банки) кои 

се заинтересирани да обезбедат заеми за заедниците на сопственици и фирмите за управување за 

подобрување на енергетската ефикасност на зградите за домување. Се очекува резултатот од овој 

пристап да биде зголемен број кредити за зградите за домување. 

Реновирањето на постојните станбени згради е дел од новата Стратегија за енергетика со проектирана 

годишна стапка на реновирање од 1 % и исполнување на стандардите за најмалку „C“ класа (90 

kWh/m2). Со референтното сценарио, се претпоставува дека вкупните заштеди на финална енергија за 

2040 година ќе бидат 57,9 ktoe, додека потребниот буџет е утврден на 941,8 милиони евра. Во 

умереното сценарио, оваа мерка е идентична со референтното сценарио, додека кај зеленото 

сценарио, предвидената вкупна финална заштеда на енергија е 107,2 ktoe за 2040 година со 1.708,2 

милиони евра побарани инвестиции. 

Според искуството на Хабитат Македонија во станбениот сектор, најголем дел од интервенциите за 

реновирање се обнова на фасадата и менување на старите прозорци и врати, а поретко подобрување 

на подовите и покривите. Досега, со поддршка на Хабитат Македонија имаше 64 реновирани згради, 

а во овој проект има уште 4 пилот-згради кои се предвидени за темелно реновирање. Беа спроведени 

енергетски контроли во неколку избрани згради, со кои беа утврдени енергетските карактеристики 

(дефинирани како побарувачка на енергија наспроти вистинската потрошувачка на енергија на 

зградата), влијанието врз животната средина и економските придобивки/евалуација. Беа извршени 

20 детални и 17 рутински енергетски контроли, со кои се потврди заштеда на енергија од 20-39 % во 

реновираните згради, со можност истиот износ да се исплати во рок од 6-8 години преку заштеда на 

енергија. 

Сепак, подобрувањето на техничките мерки само по себе нема да даде најдобри резултати, така што 

големо значење имаат интероперативните меки, промената на однесувањето и подигањето на свеста 

за енергетската ефикасност.  

VIII. Главна единица за имплементација  

Обновливиот фонд за енергетска ефикасност на станбени згради (REERF) е формиран во рамките на 

проектот „Подобрување на енергетската ефикасност за домаќинствата со ниски приходи (2011 – 

2015)“, финансиран од УСАИД и Хабитат Македонија.  

REERF беше и сè уште е управуван од Хабитат Македонија, во согласност со статутарните одредби, 

развиените политики и процедурите за кредитирање. Приходите остварени од поволната камата на 

исплатените заеми за ЕЕ служеа како инструмент за приспособување на инфлацијата и резервација за 

кредитните загуби, со цел да се зачува вредноста на REERF. Станбениот револвинг фонд ќе се стреми 

кон самоодржливост. Во таа насока, тој е отворен за нови инвеститори и за соработка со другите 

релевантни чинители, вклучително и со локалните самоуправи. Општиот опис и визуелната 

презентација на различните врски за формирањето и воспоставувањето на финансиските модели за 

енергетски ефикасни мерки е даден подолу. 
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Слика 4. Модел на REERF 

 

REERF го користи Хабитат Македонија за енергетско ефикасно реновирање на околу 70 згради за 

домување во урбаните општини низ целата земја. 

Преку REERF се распределуваат два типа заеми: заем тип 1 за менување прозорци и врати и заем тип 

2 за заеднички делови и простории во зградите за домување (фасада, покрив, под, скали итн.). 
 

Заем тип 1 Заем тип 2 

Начин на користење на 

фондовите 

Наменска употреба на средствата 

за промена на прозорци и 

балконски врати (профили и 

прозорци, надворешен олук, 

внатрешни гелендери за скали и 

олуци), без ролетни, мрежа за 

комарци, бојадисување итн. 

Наменска употреба на средства за 

изолација/обновување/адаптација на 

заедничките делови на зградите 

(изолација на фасада/покрив, 

заеднички прозорци и замена на 

влезните врати). Задолжителна е 

писмената одлука донесена од 

сопствениците кои поседуваат повеќе 

од половина од поединечните 

единици на зградата. 

Износ на заемот До 1.500 ЕУР До 1.700 ЕУР по сопственик 
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Годишна каматна стапка 

(Annual interest rate, се 

однесува на инфлацијата 

во еврозоната за кредити 

со евродевизна клаузула)  

4 %, фиксно 3 %, фиксно (за отплата до 6 години) 

1-3 % фиксна каматна стапка во првите 

3 години, приспособена фиксна стапка 

за останатиот период, во зависност од 

стапката на инфлација од претходната 

година и во согласност со 

официјалната одлука за каматни стапки 

и други акти на обезбедувачот на 

финансискиот аранжман  

Период на отплата 

(месечни рати, со 

можност за целосно или 

делумно отплаќање со 

лични средства без 

провизија)  

До 36 месеци (или до 3 години)  До 72 месеци (или до 6 години) 

Обезбедување - Меница во форма на нотарски 

акт 

- За заеми на пензионери, покрај 

меницата во форма на нотарски 

акт, потребно е да се обезбеди и 

гарантен платец, без разлика на 

износот на заемот 

До 120 месеци (или 10 години)  

Врз основа на двата типа заеми, развиени се 6 различни финансиски модели, а како што е наведено 

претходно, најрелевантни модели за проектот ComAct се моделот со субвенции на локалната 

самоуправа (LC модел) и моделот со вклученост на заедниците на сопственици (HOA модел). 

a) Модел: LC 

Во овој модел управувачко тело е Хабитат Македонија во соработка со соодветната општина. Врските 

меѓу Хабитат Македонија, општината, специјализираната компанија и станарите се прикажани 

подолу. 
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Сл. 5. 
Финансиски модел – општински субвенции  

b) Модел: HA 

Овој модел е фокусиран на заедниците на сопственици (HOA) и врските за управување со процесот се 

како што е прикажано подолу. За поддршка на имплементацијата на овој модел, Хабитат Македонија 

формираше Гаранциски фонд, кој има за цел да ги мотивира комерцијалните банки да позајмуваат 

финансии на заедниците на сопственици. Досега комерцијалните банки се двоумат да понудат 

посебни заеми за реновирање на заедничките простории на станбените згради, дури и кога HOA се 

легитимни правни субјекти. 

 

Сл. 6. Заеми за заедниците на сопственици на домови (HOA) 

IX. Посебни услови за ранливи /енергетско сиромашни домаќиства 

Во практика, не постојат посебни услови за енергетски сиромашните домаќинства. Сепак, искуството 

на Хабитат Македонија покажува неколку примери на солидарност меѓу сопствениците на домови и 



 
 

 
29 

споделување на трошоците за домаќинствата кои се со социјален ризик. Има и други примери, како 

тој во Прилеп, кога општината ги презеде трошоците за обнова на фасадата за социјално ранливите 

домаќинства. 

REERF управуван од Хабитат Македонија ги прифаќа и пензионерите како корисници на кредити, што 

е многу корисно за оваа група граѓани со оглед на тоа дека тие се едноставно исклучени од програмите 

на комерцијалните банки. 

Во рамките на овој фонд воспоставени се клучни партнерства со: 

• Специјализирани компании  

• Заедници на сопственици  

• Микрофинансиски институции 

• Локалните власти  

X. Процедура за аплицирање 

Процесот во станбените згради минува низ пет фази:  

• Промовирање на финансиската можност за надградба на енергетската ефикасност кај 

сопствениците на домови. 

• Олеснување на процесот на обезбедување согласност меѓу сопствениците на домови за 

започнување со реновирање на станбените згради. 

• Понуда на заеми на сопствениците на домови/HOA и испитување на кредитната способност 

(ако заемите одат директно од Хабитат Македонија) или нивно поврзување со 

микрофинансиските партнери. 

• Обезбедување заеми за надградба на енергетската ефикасност за сопствениците на домови 

кои користат различни финансиски модели. 

• Следење на отплатата на заемот и реновирање за енергетска ефикасност, обезбедување 

технички совети за сопствениците на домовите кога тоа е потребно. 

Во процесот улогите се строго утврдени: 

Хабитат Македонија: им олеснува на сопствениците на домови да постигнат согласност и да започнат 

со реновирање; нуди различни финансиски модели за подобрување на енергетската ефикасност; 

обезбедува директни заеми на сопствениците на домовите, вклучително и на нивните заедници; 

обезбедува техничка поддршка за сопствениците на домовите; ја вклучува локалната власт во 

процесот на енергетско доградување на станбените згради и на тој начин обезбедува одржливи 

механизми за надградба на станбениот фонд. 

Приватни компании: замена на прозорци и врати, реновирање на фасади, покриви, техничка помош, 

енергетски контроли. 

a)  Вклученост на засегнатите страни  

Сите заеми дадени од Хабитат Македонија се приспособени на финансиските можности на 

семејството. Во март 2019 година Хабитат Македонија спроведе истражување во Општина Велес, кое 

вклучуваше прашања како: 
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• Домаќинства или самохрани семејства кои живеат во станот, земајќи ги предвид членовите 

на семејството 

• Големина на станот и површини што се греат 

• Година на изградба 

• Вид на управување 

• Состојба на покривот, фасадата и прозорците 

• Претходни мерки за енергетска ефикасност (ЕЕ) 

• Подготвеност да се инвестира во мерки за ЕЕ 

• Приоритети за интервенција 

• Економски карактеристики на семејствата/домаќинствата 

• Очекувани придобивки од мерките за ЕЕ. 

Најчести причини поради кои сопствениците инвестираат во мерки за ЕЕ, според резултатите од 

истражувањето, се: потопли домови, намалување на сметките за струја и парно, зголемување на 

вредноста на станот и придонес за намалување на загаденоста на воздухот. Просечниот месечен 

износ што сопствениците на станови се подготвени да го инвестираат во мерките за ЕЕ е 1.700,00 МКД 

за нивниот дом и 1.600,00 МКД за заедничките простории. Од анализата на истражувањето може да 

се заклучи дека 25 % од испитаниците одговориле дека би направиле реновирање само во својот дом, 

18 % само во заедничките простории, а 19 % би ги реновирале и двете, и внатрешноста на домот и 

заедничките простории. Вкупно 28 % од учесниците не се заинтересирани за реновирање, а главни 

посочени причини се: финансиски причини, веќе направени интервенции, зградата е нова, 

незаинтересирани или стари лица, а 2 % од анкетираните биле кираџии. 

Најдобри резултати за убедување на сопствениците на домовите да инвестираат во мерки за 

енергетска ефикасност се постигнуваат преку едукација и споделување на знаења. Во тек е 

формирањето на Ресурсни центри (РЦ), во кои граѓаните ќе можат да најдат повеќе информации, 

материјали и совети за ефикасни подобрувања на енергетската ефикасност. Најочигледни причини се: 

1. Подобро ниво на удобност во домот (температура на воздухот, топлински мостови, мувла и 

сл.) 

2. Заштеда на семејниот буџет 

3. Помала потрошувачка на енергија за греење 

4. Индиректно влијание врз ублажувањето на загадувањето на воздухот. 

b) Комуникација  

Општата јавност може да се вклучи со активности во заедничките површини, како што се 

градинарство, чистење итн. Понатаму РЦ може да спроведат широк спектар на активности за да ја 

подигнат свеста за подобрување на енергетската ефикасност, преку интересни факти, искуства на 

станарите од други станбени згради кои веќе имаат имплементирано различни видови мерки за ЕЕ, 

преку обезбедување материјали со конкретни примери за заштеда на енергијата и семејниот буџет 

по реновирањето, или со практикување на меки мерки итн. 

За постарите граѓани кампањите преку социјалните мрежи не би дале толку големи резултати, иако 

некои од нив веќе користат Фејсбук или Вибер, но претежно како канал за комуникација со роднините 

во други држави. До оваа целна група најдобро може да се дојде преку утрински емисии на 

националните ТВ-канали. Од друга страна, за „помладите“ генерации, како семејствата со самохрани 
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родители или младите двојки, кампањата на социјалните мрежи може да даде подобри резултати. И 

на крај, и двете групи се собираат во маалските паркови, користат јавен превоз и во некои општини 

добиваат општинско списание. Тоа може да се искористи за да се обезбедат повеќе информации за 

придобивките од проектот и за важноста од ублажување на енергетската сиромаштија. 

Хабитат Македонија може да им се обрати на заедниците на сопственици на домови во Македонија, 

прво преку писмена пошта, а потоа може да се организира состанок. На тие состаноци, материјали 

како брошури, инфографикони, ПП-презентации и слично, ќе бидат од помош за понатамошно 

ширење и подобро разбирање на проектот и неговите придобивки. 

Посебен фокус ќе биде ставен на Општина Карпош, како долгорочен партнер на Хабитат Македонија 

во активностите за енергетска ефикасност во станбените згради. Општина Карпош учествува во друг 

проект, „Хоризонт 2020“, кој го спроведува Хабитат Македонија под името EXCITE, како и проектот 

REPLACE. На територијата на оваа општина активни се две невладини организации кои работат на 

енергетската ефикасност и кои можат да придонесат за реализација на овој проект: ЗЛЕК – Здружение 

на лиценцирани енергетски контролори, и ЦеПроСард  – Центар за промоција на одржливи 

земјоделски практики и рурален развој. 

Сите различни засегнати страни треба да бидат вклучени според нивното техничко знаење, возраст, 

потреби и приоритети. Важно е ресурсните центри да се користат како главен извор на информации 

во пилот-општините, инспирирајќи ги притоа другите да ја следат оваа иницијатива преку подигање 

на свеста, насочувајќи ги граѓаните кон најдобрите финансиски модели за темелно реновирање на 

меките мерки, со севкупно споделување на знаењата кај поширокото население.  

Главните алатки и канали на комуникација со различните засегнати страни и целни групи во рамките 

на ComAct проектот се следните: 

Целни групи Главни алатки Клучни придобивки 

Примарни целни групи 

Енергетско сиромашни 

домаќинства организирани 

во заедниците на 

сопственици на домови  

Веб-страница на проектот, брошура, 

информативни листови, инфографици, 

билтени, социјални медиуми, видеа, 

написи и соопштенија за печатот, тркалезна 

маса на ЕУ, завршна конференција на ЕУ 

Помали сметки за струја, 

повисок квалитет на живот. 

Полесен пристап до 

информации и финансиска 

поддршка. 

Секундарни целни групи 

Градови и локална власт Веб-страница на проектот, брошура, 

информативни листови, инфографици, 

билтени, социјални медиуми, написи и 

соопштенија за печатот, брифинзи за 

политики, презентација на конференции, 

работилници за размена на знаење, 

завршна конференција на ЕУ 

Подобра координација меѓу 

локалните актори. Урбана 

регенерација 

Финансиски институции  Веб-страница на проектот, брошура, 

информативни листови, инфографици, 

Подобра транспарентност на 

финансиските инструменти. 
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билтени, социјални медиуми, статии и 

соопштенија за печатот, презентација на 

конференции, вебинари за пренос на 

знаење, тркалезна маса на ЕУ, работилници 

за размена на знаење, завршна 

конференција на ЕУ 

Агрегација на проектите за 

социјално домување.  

Компании за 

управување/одржување на 

згради 

Веб-страница на проектот, брошура, 

информативни листови, инфографици, 

билтени, социјални медиуми, статии и 

соопштенија за печатот, презентација на 

конференции, вебинари за пренос на 

знаење, тркалезна маса на ЕУ, завршна 

конференција на ЕУ 

Подобрени перформанси на 

зградата, удобност на 

станарите и квалитет на 

ентериерната околина. 

Подобрено одржување и 

користење на зградите 

Стручни лица  Веб-страница на проектот, брошура, 

социјални медиуми, статии и соопштенија 

за печатот, рецензии, факт-извештаи, 

инфографици, обуки, вебинари за пренос 

на знаење, работилници за размена на 

знаење, завршна конференција на ЕУ 

Подобар технички капацитет 

(преку обуки)  

НВО – организиации на 

граѓанското општество  

Веб-страница на проектот, брошура, 

информативни листови, инфографици, 

билтени, социјални медиуми, написи и 

соопштенија за печатот, брифинзи за 

политики, презентација на конференции, 

вебинари за пренос на знаење, 

работилници за размена на знаење 

Зголемена свест за 

енергетската сиромаштија во 

регионите на ЦИЕ и ЗНД 

Терцијарни целни групи 

Носителите на политики и 

одлуки на 

локално/национално и 

ниво на ЕУ во врска со 

енергетската 

сиромаштија/енергетски 

ефикасни реновирања 

Веб-страница на проектот, брошура, 

билтени, социјални медиуми, статии и 

соопштенија за печатот, информативни 

листови, брифинзи за политики, 

презентација на конференции, вебинари за 

пренос на знаење, тркалезна маса на ЕУ, 

завршна конференција на ЕУ 

Зголемена свест за 

енергетската сиромаштија во 

регионите на ЦИЕ и ЗНД. 

Развој на подобро изготвени 

шеми за поддршка 

Дополнително, Хабитат Македонија има директна врска до ресурсните центри лоцирани во 

општините, а исто така ја ажурира одличната веб-страница domuvanje.org.mk, за да ги задоволи 

потребите, да презентира материјали и информации и да служи како онлајн ресурсен центар со 

бесплатен пристап за секого. Во пилот-општините Карпош и Кавадарци беа назначени одговорни лица 

заради успешно работење на ресурсните центри, а во Хабитат Македонија назначено е и одговорно 

лице. Сите активности ќе се управуваат преку РЦ и Хабитат Македонија. 

a.  Оперативни практики и управување со ризик  

http://domuvanje.org.mk/reelih/
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За управување со заемите беа развиени и спроведени следниве политики и методологии: 

• Политика за определување цена на кредитите  – Целта на оваа политика е да обезбеди 

соодветна ценовна структура на заемите на Хабитат Македонија, земајќи ги предвид клучните 

барања и водечките принципи за одржливи цени, заедно со специфичните потреби на 

целните групи на Хабитат Македонија; 

• Политика за овластување за кредитирање – Целта на оваа политика е да се утврдат 

овластувањата на ниво на владеење и управување на Хабитат Македонија за одлуките во 

врска со кредитните операции, вклучувајќи ги износите на заемите кои се разгледуваат за 

одобрување; 

• Политика за кредитните модели – Целта на оваа политика е да го опише начинот на работа на 

обновливите фондови на Хабитат Македонија, за да им обезбеди соодветни услуги за целните 

групи, обезбедувајќи разумно осигурување дека се постигнуваат клучните програмски цели; 

• Политика за заштита на клиенти – Целта на оваа политика е да се осигури дека Хабитат 

Македонија, како давател на финансиски услуги за семејствата со ниски приходи, особено 

директни заеми, презема конкретни чекори за да ги заштити своите клиенти од потенцијално 

штетни финансиски производи и да обезбеди нивен праведен третман; 

• Политика за исправка на вредност кај институционални заеми – Целта на оваа политика е да 

обезбеди прецизно следење на побарувањата од институционалните заеми со цел да се 

управува со ризикот и прецизно да се вреднуваат средствата; 

• Политика за отпис на институционални заеми – Целта на оваа политика е да обезбеди дека 

одлуката за „отпис“ на салдото на побарувањето од заемот мора да се донесе само кога 

салдото на побарувањето од заемот се смета за „ненаплатливо“ и сите напори за наплата за 

одреден заем се исцрпени;  

• Политика за наплатени отпишани побарувања на институционални заеми – Целта на оваа 

политика е да се следи наплатата на заемот кој претходно бил отпишан и да се врати салдото 

на побарувањата од заемот во системот за следење на заемот; 

• Методологија за утврдување исправка на вредност за кредитните изложености врз основа на 

очекувана кредитна загуба за институционалните заеми; 

• Методологија за утврдување исправка на вредност за кредитните изложености врз основа на 

очекувана кредитна загуба за програмските заеми кон физички лица.  

Хабитат Македонија ги следи процедурите за управување со ризик кои се релевантни и конзистентни 

со другите програми за кредитирање на организацијата. Тие се пропишани со закон, наведени се во 

повеќе организациски политики, процедури и други прописи. 

b.  Следни чекори за практична примена  

Следните чекори во имплементацијата на финансиските модели ќе бидат во согласност со редовните 

активности на Хабитат Македонија за имплементација на ЕЕ мерки на станбени згради и се фокусираат 

на двата финансиски модела: 

• Субвенции со локалните самоуправи (преку Обновливиот фонд за енергетска ефикасност на 

станбени згради (REERF) на Хабитат Македонија); 

• Заеми на заедниците на сопственици со користење на REERF и комерцијалните банки, како и 

финансиските институции кои користат Гаранциски фонд (формиран да ги мотивира 

комерцијалните финансиски институции). 
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Општина Карпош идентификуваше 4 згради за реновирање, а локалната самоуправа е подготвена да 

учествува со значителни субвенции за реновирање на заедничките простори во зградите, кои може 

да достигнат и до 50 %. 

Во Општина Кавадарци на сопствениците на домови во станбените згради ќе им бидат понудени и 

двата финансиски модела.  

Во комуникацијата со сопствениците на домови и во промоцијата на финансиските модели ќе бидат 

вклучени и енергетските советодавни ресурсни центри. Тимот на Хабитат Македонија, во соработка 

со локалната самоуправа, ќе ја следи редовна процедура за исплата на кредитите. 

Тимот на Хабитат Македонија ќе продолжи со идентификација на нови згради за енергетско ефикасно 

реновирање во целните и другите општини, користејќи различни финансиски модели за поддршка на 

процесот на надградба на енергетската ефикасност на станбениот сектор. 
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УНГАРИЈА 

Општи информации 

Сопственост Приватна/мешовита 

Надлежност за програмата  Влада на Унгарија 

Единица за остварување на програмата Унгарски државен трезор, Управен орган на 

Оперативната програма за животна средина и 

енергетска ефикасност, ÉMI – непрофитно 

друштво со ограничена одговорност за контрола 

на квалитет и иновации во градежништвото 

Модел на имплементација Комбинација на грант и кредитен модел за 

градежништво  

Оперативни услуги  Маркетинг/фасилитатор/проценител/финансиер 

Финансирани проекти Реновирање на згради/ обновливи извори на 

енергија  

Амбиции/цели  Да се комбинираат шемите за заеми и грантови 

заради подобрување на состојбата на 

повеќесемејните згради и зголемување на 

содржината на енергетска ефикасност на 

реновирањето, за да се достигнат националните 

обврски во 2040 и 2050 година и да им се помогне 

на домаќинствата сиромашни со приходи да 

бидат дел од активностите за реновирање 

Корисници Заедници на станбени згради (кондоминиуми и 

станбени задруги) 

Начин на финансирање  Национален буџет/ЕУ-фондови/сопственици на 

имотот  

Финансиски инструменти  Заеми/гаранции/грантови  

ДЕТАЛЕН ОПИС НА ФИНАНСИСКИОТ МОДЕЛ  

I. Прелиминарна оценка  

Целта на извештајот е да се конципира нов финансиски модел за темелно реновирање на станбените 

згради за домување во Унгарија, (делумно) населени со семејства со ниски приходи. Предложената 

финансиска шема ги вклучува елементите на кредитните модели што се моментално достапни, 

елементите на поранешните модели за грантови кои беа достапни во Унгарија помеѓу 2001 и 2009 
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година и елементите на различни финансиски модели развиени за оваа намена во други земји членки 

на Европската Унијата. 

Според Стратегијата за долгорочно реновирање на Унгарија (јули 2021 година), 27 % од 

потрошувачката на финална енергија припаѓа на станбени згради, но само 6 % на станбените згради 

(каде што живее 40 % од населението). Просечниот пример за потрошувачка на енергија по m² е 215 

kWh во однос на станбените единици, што е слично на Полска, Хрватска или Чешката Република. 

Стапката на реновирање во станбениот сектор е околу 1 % годишно.14 

Според едно национално истражување од 2020 година, уделот на станбените згради со изолација во 

четирите главни типови згради е следниов:  

Табела 1. Удел на станбени згради со изолација ( %) 

 Семејни куќи 
Монтажни 

живеалишта 

Мали згради (4-

10 единици), 

традиционална 

технологија 

Големи згради 

(над 10 

единици), 

традиционална 

технологија 

Со изолација 33 44 26 16 

Без изолација 63 52 63 77 

Делумно 

изолирани 

1 4 7 6 

Неодредено 4 0 4 1 

Извор: Долгорочна стратегија за реновирање 2021, стр. 23 

Врз основа на национално техничко истражување, Долгорочната стратегија ги дефинираше оние 

згради кои се најлоши во однос на нивната потрошувачка на енергија (по m²). Станува збор за типично 

семејни куќи, главно во рурални области, изградени од кал, и семејни куќи изградени помеѓу 1945 и 

1960 година. 

Заднинските студии за Стратегијата за долгорочно реновирање покажаа дека еден од најголемите 

потенцијали (количината на енергија заштедена од една единица по вложени пари) е во семејните 

куќи изградени пред 1980 година поради нивните лоши енергетски карактеристики. Од друга страна, 

панелните згради имаат уште поголем потенцијал, и покрај фактот што се енергетски двојно 

поефикасни од старите семејни куќи, но нивното реновирање е исто така многу поевтино. Станбените 

згради изградени по 1990 година се трошочно многу неефикасни за реновирање поради нивниот 

висок стандард за енергетска ефикасност. 

Според енергетското моделирање, оптималното реновирање на станбениот фонд ќе ја преполови 

тековната потрошувачка на финална енергија на фондот. 

 
14 Овој индикатор се базира врз уделот на зградите кои се изолираат годишно во просек во последните 10 
години. Оттаму, ова е многу груба проценка. 
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Дури и кога економската и еколошката придобивка од темелното реновирање е значителна, периодот 

на исплатливост на интервенциите е исто така значителен. Според студијата подготвена за Општина 

Будимпешта во 2018 година, периодот на исплата за темелно реновирање на станбена зграда 

изградена со традиционална технологија пред Втората светската војна трае околу 20 години, додека 

кај панелните згради е 17 години. Дури и кога цените на енергијата на европскиот пазар во 2021 

година драстично се зголемија, што теоретски би го намалило периодот на исплата, жителите во 

Унгарија се заштитени од ова зголемување бидејќи станбените цени на енергијата и гасот од 2013 

година се вештачки ограничени од страна на државата. Од друга страна, цените на градежништвото 

нагло се зголемуваат (на пр., 22,3 % во 2021 година, а дополнителни 20-30 % се очекуваат во 2022 

година). Овој факт значително го зголемува периодот на отплата. 

II. Аспектите на енергетската сиромаштија  

Според показателите дефинирани од Статистиката на Европската Унија за приход и услови за живот 

(EU-SILC) во 2018 година во Унгарија 6,1 % од населението на национално ниво не можело соодветно 

да ги загрее своите домови, додека 26,3 % не можеле соодветно да ги разладат тогаш кога тоа било 

потребно. Врз основа на истото истражување на SILC, 11,1 % од домаќинствата доцнеле со плаќање 

на сметките за комунални услуги, а 9 % од населението во Унгарија платило повеќе од двојно поголем 

дел од својот приход за трошоците за енергија отколку што бил националниот просек во 2015 година. 

Според студиите (пр., на Енергијаклуб), енергетската сиромаштија е главен феномен во руралните 

средини, додека во урбаната средина е помалку застапена. Социјалните групи кои се во најголем 

ризик да бидат енергетски сиромашни се пензионерите со ниски примања, самохраните мајки, лицата 

со попреченост и многудетните семејства.  

Според неодамнешното истражување спроведено од MRI во Дистриктот 3 на Будимпешта, од 

станбените згради кои имаат понизок социјален статус (образование и работен статус на жителите врз 

основа на податоците од пописот од 2011 година), стапката на домаќинства кои не можат да ги загреат 

своите станови изнесува 25 %, на оние кои не можат (немаат волја) да ги разладат становите изнесува 

41 %, а 3 % имале заостанати сметки за комунални трошоци. Вкупно 13 % од анкетираните 

домаќинства платиле повеќе од 15 % од својот приход за енергија (гас/централно греење и електрична 

енергија). 

Националните политики и стратегии недоволно ја обработуваат енергетската сиромаштија. Во 

практика, постојат три главни интервенции кои се важни за директно подобрување на прифатливоста 

на трошоците за енергија: 

• „Социјална програма за огревно дрво“, која се применува во околу 70 % од сите населени 

места во Унгарија (села и мали градови). Локалната општина има право да аплицира за 

средства од централниот буџет и потоа огревното дрво купено со нив да го дистрибуира меѓу 

жителите кои имаат потреба. Според неодамнешните студии, домаќинствата кои аплицирале 

за овој вид помош, со неа можат да покријат околу 1/3 од потребите за огревно дрво во 

грејната сезона. Овој вид на субвенција е ирелевантен од гледна точка на станбените згради, 

бидејќи огревно дрво се користи само во семејните куќи. 

• Дефиниција за „заштитени потрошувачи“, кои во случај на долгови за комуналии имаат право 

да ги плаќаат на рати, а во случај да не се во можност, добиваат посебни броила (припејд 

броила) со кои избегнуваат создавање на идни долгови. Домаќинствата можат да аплицираат 

за статусот „заштитен потрошувач“ во случаи кога се корисници на одредени видови 
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социјални бенефиции, за кои право стекнуваат оние кои се најзагрозени. Бројот на заштитени 

потрошувачи во Унгарија е под 50.000 (во споредба со бројот на домаќинства од околу 4,1 

милиони). 

• Корисници на станбен додаток. Овој модел за субвенционирање доби целосно локален 

карактер од 2015 година, така што зависи од финансиските можности на локалните општини 

дали ќе можат да го обезбедат или не, и за кои домаќинства. Додека бројот на домаќинства 

што примаат станбен додаток во 2015 година беше над 330.000, непосредно пред државата 

да се повлече од кофинансирањето на овој вид субвенција, тој падна на 223.000 во 2016 

година и слично како и во 2017 година, изнесуваше во просек 3.000 форинти (приближно 10 

евра) месечно ниво на субвенција. Тоа значи дека околу 5,4 % од домаќинствата во Унгарија 

добиваат станбен додаток, но оваа стапка може да биде многу различна во различни области.  

За да може да се проценат обемот и природата на проблемот, важни се уделот и релевантноста на 

енергетската сиромаштија. Но дефинирањето на енергетската сиромаштија на ниво на индивидуални 

домаќинства има помала важност при воведување на програма за поддршка за реновирање на 

станбените згради. Во таквата програма, интервенциите се фокусираат на енергетската ефикасност, а 

домаќинствата на кои можеби им треба дополнителна поддршка во таа станбена зграда се 

едноставно сиромашни, но не се нужно и енергетски сиромашни. Затоа, потребни се методи со кои 

ќе се дефинираат енергетските цели што сакаме да ги постигнеме со мерките, за да ги најдеме 

сиромашните домаќинства во самите згради. 

III. Постоечка правна рамка  

• Правната рамка што го регулира работењето, управувањето и реновирањето на станбени 

згради е мошне развиена во Унгарија. И покрај фактот дека има постојани критики против 

законите за кондоминиуми (станбени блокови) и задругите, тие се многу поразвиени отколку 

во повеќето источноевропски земји. Што се однесува до критичните прашања за 

реновирањето: 

• Практично сите станбени згради над 6 единици се организирани како кондоминиуми. (Или 

задруги во мал дел.) 

• Со кондоминиумите управуваат управители на имот („заеднички претставници“ на унгарски). 

Управител може да е еден од сопствениците, но во повеќето случаи се договорени 

професионални менаџери, кои се обврзани да имаат сертификација и да бидат регистрирани 

во националниот регистар. 

• Одлуката за реновирање што не го надминува „редовното одржување и реновирање“ на 

зградата (на пр., изолација, промена на прозорци, подобрување на техничките системи) бара 

просто мнозинство од сопствениците – кои се присутни на валидно генерално собрание. (Во 

некои претходни програми за поддршка, или во случај на некои банки, може да се бара 

повисока стапка на согласност, но таа ретко надминува 60-70 %). 

• Кондоминиумите како правни лица имаат право да земаат заеднички заеми од финансиски 

институции. 

Значи, правната рамка во однос на работењето и реновирањето на станбените згради е целосно 

воспоставена. 

Но кај финансиските модели постојат многу повеќе недостатоци. Единствената достапна субвенција 

во моментов е субвенцијата на каматна стапка, која постои уште од 1988 година и е наменета за 
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реновирање на заедничките делови на станбените блокови и деловните објекти. Субвенцијата 

покрива 70 % од каматната стапка во првите 5 години, а 35 % во следните 5 години. 

Од 2000 до 2009 година постоеше еден дарежлив модел на субвенционирање со 66 % грант за 

енергетско ефикасно реновирање на заедничките простори на станбените згради, што беше 

надополнето со комбинација на заем со субвенционирање на каматна стапка и модел за 

субвенционирање на штедење за домување (Bausparkasse). Ова беше еден вид модел на 

пресубвенционирање кој не ги опфаќаше семејните куќи. Во 2015 година беше промовирана 

дополнителна субвенција со која се обезбедуваше 50 % грант за интервенции за енергетска 

ефикасност во станбените згради (им беше доделена на 430 згради). Оттогаш за оваа намена нема 

достапни грантови. 

Националните цели за енергетска ефикасност на државата се опишани во Стратегијата за долгорочна 

обнова на Унгарија, а во истиот документ се изготвени и финансиските модели, но се чини дека ниту 

едно од решенијата не е доволно: според Стратегијата, целта е да се постигне речиси нулта 

потрошувачка на енергија во 90 % од станбениот фонд до 2050 година, преку заштеда на 60 % од 

емисијата на CO2 (во споредба со 2018 – 2020 година) до 2040 година. 

Главните финансиски алатки дефинирани во Стратегијата за постигнување на овие цели се следните: 

• Субвенција за реновирање на домови на семејства кои имаат најмалку едно дете. Овој модел 

за поддршка беше започнат во јануари 2020 година и теоретски завршува во јули 2022 година. 

Ги финансира мерките за реновирање до 50 % од трошоците (и до 3 милиони форинти, што е 

околу 8.300 евра). Субвенцијата може да се користи за секаков вид мерки за реновирање на 

становите или семејните куќи, но не содржи обврска за енергетска ефикасност. Според 

анкетите, програмата е популарна меѓу сопствениците на семејни куќи, а тие ја користат на 

прво место за реновирање на соби и бањи, а како трета преференца им е реновирањето на 

системите за греење. Оваа субвенција може да ја користат само поединечни семејства, но не 

може да се користи за реновирање на заедничките простории на станбените згради. 

• Вклучување на моделите на EPC (Energy Performance Contracting) и ESCO (Energy Service 

Contracting) за финансирање на реновирањето на становите. Во овие модели реновирањето 

се финансира главно од енергијата која ќе ја заштеди третата страна (која обично ги 

финансира интервенциите). Имајќи предвид дека темелното реновирање има висока почетна 

цена и долг период на отплата, третите страни обично не склучуваат такви долгорочни 

договори. Дополнително, колку е подолг периодот на договорот со ESCO, толку се поголеми 

ризиците (на пр., цената на енергијата, заштедената енергија) кои треба да се поделат помеѓу 

сопственикот на куќата и компанијата ESCO. Оваа поделба на ризикот е теоретски возможна, 

но резултира со крајно комплицирани договори, кои заедницата на сопственици тешко може 

да ги објасни и прифати. Затоа договорите на ESCO се исклучително ретки во случаи на 

темелно реновирање станбените згради во приватно сопствеништво низ цела Европа. 

• Од 6 декември 2021 година Владата објави програма за поставување на соларни панели, или 

независни или поврзани со инсталација на нови грејни системи на електрична енергија, и 

промена на прозорците. Програмата, која обезбедува 100 % неповратни средства  – се 

планира да се финансира од Фондот за отпорност и закрепнување – веднаш штом ќе биде 

прифатена од Европската комисија. Оваа субвенција можат да ја користат домаќинства во кои 

приходот на сопствениците на имотот не надминува одреден износ (што е околу просечниот 

приход во Унгарија). При оценувањето на поединечните понуди, предност имаат оние 
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семејства кои живеат во пооддалечени области и имаат повеќе деца. Оттаму, овој модел на 

субвенционирање има и благ социјален карактер. Еден од недостатоците на овој модел на 

субвенционирање е тоа што тој поддржува инсталирање на соларни панели и системи за 

греење без изолација на обвивката на зградата, со што потрошувачката на енергија на 

објектот не се намалува, туку само изворот на енергија се заменува со поеколошки. 

• Во 2017 година беше воведена Програма за заеми за енергетска ефикасност на станбени 

објекти како дел од оперативните програми финансирани претежно од фондовите на ЕУ. Оваа 

програма нуди бескаматни заеми за енергетско ефикасно реновирање на семејни и станбени 

згради. (За реновирање на станбените згради не беше дозволено користење на повеќе од 25 

% од средствата.) Заемот го распределуваше Унгарската развојна банка, преку комерцијални 

банки кои имаа директен контакт со клиентите. Во практика, најголем дел од средствата се 

користеа за поставување на соларни панели на семејните куќи. Многу малку станбени згради 

можеа да го искористат овој модел на субвенционирање бидејќи административните барања 

и бараната колатерала (залог до 20 % од заемот) го направија овој заем речиси невозможен 

за добивање (само 60 згради го користеа помеѓу 2017 и 2019 година). Во Долгорочната 

стратегија за реновирање се навестуваше можно продолжување на овој кредитен модел во 

иднина. 

• Како најефикасна алатка за имплементација на енергетски ефикасни интервенции и во 

станбениот и во нестанбениот сектор се смета моделот за обврзници за енергетска 

ефикасност, кој беше воведен во 2021 година, меѓутоа уште е далеку од тоа да биде развиен 

во детали. Владата цврсто верува дека е можно да се постигне значителна заштеда на 

енергија само со чисто пазарни решенија преку снабдувачите со енергија (снабдувачите со 

електрична енергија и гас), кои спроведуваат одредени интервенции во просториите на 

крајните корисници. Сепак, дури и Стратегијата признава дека пазарот ќе се определи за оние 

интервенции за кои се смета дека даваат плодови „на пониски гранки“, односно интервенции 

од помал обем во секторот за малите и средните претпријатија или јавните згради, отколку за 

темелно реновирање во секторот на станбени згради. 

Планираните (и делумно имплементираните) мерки претставуваат две крајности, но ништо помеѓу 

нив: или има прекумерна субвенција (50-100 %) за интервенции кои имаат ограничен резултат во 

енергетската ефикасност, но можат да ја апсорбираат работната сила во градежништвото и да ги 

зголемат цените; или пазарот е единствениот актер кој треба да обезбеди енергетска ефикасност кај 

крајните потрошувачи. 

Дополнително, сегашните законски барања поттикнуваат погрешен редослед на реновирањето во 

однос на енергетската ефикасност. Според Регулативата 7/2006 на TNM, која ги регулира енергетските 

параметри на зградите, големото реновирање, односно реновирањето кое опфаќа најмалку 25 % од 

површината на зградата, подлежи на строги технички обврски: во случај на големо реновирање 

задолжително е да се постигне одредено оптимално ниво на трошоци за интервенциите. Во практика, 

тоа значи дека ако зградата направи надворешна изолација, тоа значително ќе ги зголеми почетните 

трошоци затоа што има дополнителни интервенции кои задолжително ќе мора да се направат. Ова 

барање, кое е технички оправдано, во отсуство на јавна субвенција, ги принудува зградите да се 

откажат од изолација и да се концентрираат на модернизација на системот за греење, кој потоа ќе се 

приспособи на првично високата потрошувачка на енергија. 
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IV. Главни корисници  

Сегашниот модел на субвенционирање (субвенција на каматна стапка) нема ниту техничка ниту 

социјална цел. Може да се користи за реновирање на заедничките делови на зградите и на задруги. 

Моделот на субвенционирање за реновирање што го обработуваме во овој документ треба да ги земе 

предвид различните цели кои ја оправдуваат дефиницијата за различни целни групи: 

• Енергетски ефикасните интервенции имаат надворешна придобивка за целото општество 

(помалку емисија на CO₂, помало загадување), па затоа е разумно да се обезбеди генеричка 

субвенција за секое домаќинство кое спроведува ЕЕ интервенции. (За обемот на субвенцијата 

ќе се дискутира во посебно поглавје.) 

• Бидејќи над 90 % од станбениот фонд на Унгарија е во приватна сопственост, интервенциите 

за реновирање мора да ги платат приватните сопственици, без разлика колку ниски приходи 

имаат. Оваа приходна сиромаштија може да има двоен негативен ефект во случај на 

реновирање: 1) сиромашните сопственици можат да гласаат против реновирањето, па 

доколку претставуваат мнозинство од сопствениците кои се присутни на генералното 

собрание, може да го парализираат процесот на реновирање. 2) Доколку мнозинството од 

станбената зграда гласа за реновирање, тоа ќе резултира со поголем придонес во 

заедничките трошоци, па можно е малцинството жители кои се сиромашни со приходи да не 

можат да ја платат таа сума, може да бидат исфрлени од заедницата и да мора да ја напуштат 

зградата за да не предизвикаат заостанување на долгови. Која било од овие можни негативни 

последици треба да се избегне со моделот за поддршка. 

V. Достапни ресурси  

Како што беше споменато претходно, во моментов постои само субвенција на каматна стапка од 1988 

година. Нема достапни податоци за нејзиниот обем, но се чини дека е незначителен. (Банките 

пријавија мал број корисници со кои се водат разговори, и тоа за проекти од помал обем.) Како што 

изјавија управителите, заедниците чекаат потенцијален иден модел на грантови (каков што постоеше 

пред 2009 година) и се обидуваат да не преземаат големи заеми. 

Практично, нема извори за реновирање на станбени згради во унгарскиот план за обновување и 

отпорност (што во секој случај не е прифатено од Комисијата). 

Нема јасни насоки и планови за конкретни мерки и буџетски рамки за идна поддршка за реновирање 

на станбените згради. Најверојатно некаква акција ќе произлезе од Оперативната програма за 

животна средина и енергетска ефикасност (KEHOP Plusz и VEKOP во Будимпешта). Најновата верзија 

на овие оперативни програми (од септември 2021 година) не дава јасен збир на информации околу 

потенцијалните корисници, начините на имплементација (најверојатно преку моделите за енергетски 

обврски и ЕСКО, како што ги именува Програмата) и обемот на ресурсите. 

Единствената информација што може да се извлече од нацрт-оперативната програма е посочениот 

број на реновирани станбени единици (не е јасно дали се работи за семејни куќи или станбени згради) 

со повисока енергетска ефикасност: 4.500 единици до 2024 година и 27.000 единици до 2029 година. 

Независните експерти нагласуваат дека секоја година треба да се реновираат 120-130.000 станови за 

да се постигнат целите за енергетска неутралност до 2050 година. Изложените показатели се далеку 

од достигнувањето на овие цели. 
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Бидејќи повеќето станови и задруги се подобни за заем за поддршка, другите комерцијални заеми 

практично не се користат. Сепак, постојат програми за поддршка од мал обем во некои локални 

општини кои обезбедуваат кофинансирање за итни и помали интервенции во станбените згради. (На 

пр., во пилот-локацијата, во Дистриктот 3 на Будимпешта, имаше модел за субвенционирање кој 

обезбедуваше 30 % субвенции за реновирање од мал обем до приближно 5.500 евра по зграда, со 

буџетска рамка од 195.000 евра. Така, моделот не беше значителен и беше прекинат во 2021 година 

поради буџетските намалувања предизвикани од пандемијата со ковид.) 

VI. Обем на пазарот на реновирање и потенцијалот за заштеди во енергијата и 
финансиите на ниво на домаќинство  

Доколку направиме пресметка за реновирање на 100.000-130.000 станбени единици годишно, со цел 

да се постигне јаглеродна неутралност до 2050 година, тоа би резултирало со 250-350 милијарди 

форинти годишно (700-900 милиони евра годишно). 

Во случај да претпоставиме дека со темелно реновирање треба да се заштеди просечно 50 % енергија 

за да се достигне оптимално ниво на трошоци, неа треба да ја претвориме во финансиска заштеда. За 

ова треба да имаме предвид: 

• Топлината се мери на ниво на стан во случај да има индивидуално или парно греење со 

индивидуални броила во становите. Во случај да нема поединечни броила, зградите се мерат 

посебно кога има централно парно греење. Така, секоја енергетска ефикасна интервенција во 

зградата се одразува во намалени трошоци за енергија на ниво на зграда, кои сепак може да 

се поделат меѓу становите различно (или по m² или со комбинација на паушална стапка и 

големината на становите за да се балансира меѓу различната положба на становите во 

внатрешноста на зградите). 

• Начинот на греење, бидејќи повеќето извори на греење содржат основен, фиксен и 

променлив надоместок, а заштедите може да се материјализираат само од променливиот 

дел. Во случај на гас, фиксниот дел не е значителен (околу 25 евра годишно), додека во случај 

на парно греење тој може да достигне половина од вкупните трошоци.  

• Просечните трошоци за комунални услуги по домаќинство во Унгарија изнесуваа приближно 

100 евра месечно во 2017 година. Ова може да покрие неколку ставки на трошоци, 

вклучително и за енергија.  

За да го претвориме концептот на заштеда на енергија при греење во бројки, може да ни користи 

неодамнешното истражување на МРИ меѓу сопствениците на станови во Дистриктот 3 во Будимпешта. 

Според ова истражување, просечниот месечен трошок на становите со централно греење бил 14.000 

форинти (39 евра месечно). Доколку сметаме дека околу половина од тоа е фиксна такса, а 50 % е 

варијабилна, 50 % од заштедената енергија би резултирала со годишна заштеда од 42.000 форинти 

(120 евра). 

Доколку ги земеме предвид податоците за греење со гас, просечниот месечен трошок изнесувал 9.500 

форинти (26,5 евра), а имајќи предвид дека околу 90 % од нив се варијабилни трошоци, тогаш 50 % од 

заштедената енергија би резултирала со годишна заштеда од 51.300 форинти (143 евра). 

Од друга страна, дури и ако би биле потребни во просек 50 % заштедена енергија за да се достигнат 

интервенциите на оптимално ниво на трошоци во целиот станбен блок, тоа исто така значи дека голем 
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дел од зградите имаат потенцијал да заштедат повеќе за оптимално ниво на трошоци. На ниво на 

станбена зграда оваа стапка може да изнесува 60-70 %.  

VII. Капацитет за задолжување и волјата на корисниците   

Да се подигне заеднички кредити во име на станбени блокови е веќе нормална практика (првите 

заеднички заеми беа земени во почетокот на 2000-тите). Сепак, постојат две главни пречки: 

• Поради недостигот на модели за бесповратни средства и ограничените модели за субвенции 

на каматните стапки (траење од максимум 10 години, 70-35 % од каматата) ратите на заемите 

за реновирање се сè уште високи и значително ја надминуваат количината на енергија што 

може да се заштеди. Така, земањето заем за реновирање можеби е добра можност, но секако 

не за сиромашните. 

• Сè уште има станови и задруги кои можеби не се квалификуваат за заеми за реновирање, или 

поради високиот заостанат долг што го имаат (повеќе од 10 % од вкупниот износ на годишниот 

надоместок за станбено домување, што обично е критериум за заем од комерцијалните 

банки), или поради нивната неможност да обезбедат аванс или депозит за заемот. 

Од неодамнешното истражување на МРИ меѓу 200 сопственици на станови во станбените згради во 

Дистриктот 3 на Будимпешта, се покажа дека и покрај нивниот понизок социјален статус од 

просечниот  – во споредба со просекот во Будимпешта – сепак, 55 % од испитаниците би зеле заем за 

реновирање и би плаќале по 8.000 форинти (22,5 евра) месечно за ратите. 

VIII. Анализа на синџирот на вредности: пристапна анализа, капацитет и квалитет 
на градежниот сектор  

Постои општ недостиг на градежни капацитети, а состојбата се влоши во последно време поради 

големиот развој на инфраструктурата и градежните објекти финансирани од ЕУ, како и поради 

засилените државни субвенции за изградба на нови станови и реновирање на семејни куќи и станови. 

Значи, недостиг има и кај работната сила и кај стручноста. 

Постои Советодавен систем којшто е формиран во 2015 година (но почна да функционира во 2021 

година), и кој Инженерската комора го обезбедува бесплатно (финансиран е од државата) кој дава 

совети за основни зафати за енергетска ефикасност во станови и семејни куќи и во мали и средни 

претпријатија. Системот не ги вклучува станбените згради. 

Како резултат на проектот H2020 (RenoHub) финансиран од ЕУ (RenoHub) беа отворени 3 сервиси 

(“one-stop shop”), двa во Будимпешта во декември 2021 година и едeн во Залаегершег, заради 

обезбедување потребни совети за енергетско ефикасно реновирање на семејните и станбените 

згради. Искуството во однос на нивната ефикасност е сè уште ограничено, но секако едно прашање 

останува за решавање: проектот RenoHub завршува во ноември 2022 година и овие сервиси дотогаш 

мора да станат самоодржливи. 
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IX. Инспирација од земјите членки на ЕУ  

Литванија  

Литванската шема за поддршка на енергетско ефикасно реновирање на станбените згради почна да 

станува многу успешна од 2013 година, кога локалните општини добија дополнителни улоги. Системот 

има неколку аспекти што Унгарија треба да ги земе предвид при осмислување на новиот модел: 

• Комбинацијата на модели на грантови и заеми 

• Долгорочното времетраење на заемите за реновирање 

• Пресметките дека ратите на кредитот не треба да ја надминуваат заштедената енергија 

• Активната улога на локалните општини да изготвуваат урбани планови за енергетска 

ефикасност и да им помагаат на зградите во спроведување на реновирањето 

• Дополнително финансирање – 100 % исплата на рати на кредитот – за оние сопственици кои 

добиваат надомест за парно. 

Естонија 

Естонскиот фонд за заеми за реновирање KredEx се применува со години и има богато искуство што 

вреди да се разгледа: 

• Комбинацијата на модели за грантови и заеми 

• Стабилен модел со децении, којшто е сигурен 

• Дополнителна субвенција не за поединци, туку за помаргинализирани области 

(територијално насочување) 

• Повисок удел на бесповратни средства за повисоко ниво на заштедена енергија 

• Станбен инвестициски фонд (државна финансиска агенција) за оние станбени згради кои за 

комерцијалните банки не се кредитоспособни  

• 80 % државна гаранција за станбени кредити 

• Можно времетраење на заемот за реновирање од 20 години (просекот е 16 години). 
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Литванија  

Општи информации  

Сопственост Приватна/мешовита  

Надлежност за програмата  Сопственик/одлучувачки орган  

Единица за остварување на програмата Оперативен менаџмент  

Модел на имплементација Н/А 

Оперативни услуги Маркетинг/фасилитатор/проценител/финансиер 

итн. 

Финансирани проекти Енергетска ефикасност/обновливи извори на 

енергија/енергетски задруги итн. 

Амбиции/цели  Мисија и визија, врска со националните и 

локалните политики  

Корисници Потенцијални апликанти/корисници на услуги  

Начин на финансирање  Национален буџет/ЕУ структурни 

фондови/финансиски институции/сопственици на 

имот 

Финансиски инструменти  Заеми/грантови/гаранции  

Детален опис на финансиските модели  

I. Прелиминарна оценка  

Главните цели на опишаниот финансиски модел се намалување на енергетската сиромаштија и 

подобрување на достапноста на енергијата за сите сегменти на општеството, со тоа што зградите ќе 

се направат енергетски поефикасни. Во исто време, ќе се постигне позитивно влијание врз животната 

средина и ќе се исполнат целите на Зелениот договор. 

Првиот чекор од спроведувањето на политиките за реновирање е да се убедат косопствениците на 

зградата да се одлучат за реновирање. Сопствениците на становите треба да соработуваат, но нивното 

различно социјално потекло и немањето доволно знаење за енергетската ефикасност им го 

оневозможува заедничкото донесување на потребните одлуки. Потребни се информации за тоа што 

ќе се промени по реновирањето, а постигнатите показатели мора да бидат јасни и мерливи. 

Реновирањето бара и изработка на технички проект, преговарање околу деталите од договорот и 

надгледување на неговата имплементација, за што некои од сопствениците на станови немаат 

капацитет или стручност да го спроведат, па затоа е клучно да се има технички консултант. Откако ќе 

се донесе одлука за реновирање, важно е прашањето за финансирање со бесповратни средства. Друг 

важен аспект е механизмот на одговорност. Станарите треба да бидат сигурни каков резултат бараат 
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и каде да се обратат доколку целите не се постигнати. Правниот механизам мора да биде многу јасен, 

а станарите мора да бидат вклучени во сите фази на реновирањето преку свои претставници. 

За промената пречка не претставува само недостатокот на информации, туку и недоволното темпо на 

реновирање поради неповолниот економски циклус, иако долгорочно, доколку пакетот мерки за 

поддршка е соодветно осмислен, бранот на реновирање може да даде поттик и за градежниот сектор 

и за целокупната национална економија. Пречка е и недостигот од поволни финансиски инструменти 

(инструментите мора да вклучуваат инвестиции во соларни или ветерни електрани кои користат 

обновливи извори, заеми за мали проекти за реновирање кои придонесуваат за енергетска 

ефикасност преку инвестирање во една или повеќе мерки за енергетска ефикасност – на пр., системи 

за греење, реновирање со зафати за енергетска ефикасност како што се изолација на покривот или 

поткровјето, прозорците и сл.). Потребни се и други финансиски инструменти насочени кон 

намалување на потрошувачката на топлинска енергија, рационално користење на енергетските 

ресурси, ефикасно користење на домувањето, подобрување на животната средина и квалитетот на 

животот на жителите. 

II. Аспектите на енергетската сиромаштија  

Енергетската сиромаштија е поширок феномен од сиромаштијата во општа смисла – врз неа влијаат и 

состојбата на домувањето, енергетската ефикасност, системот за греење итн. Тоа е посебна форма на 

сиромаштија поврзана со низа негативни последици за здравјето на луѓето и благосостојбата. Таа 

предизвикува психолошки ефекти и социјална изолација, така што проблемот бара сеопфатно 

решение кое ги комбинира социјалните, еколошките и економските аспекти. 

Борбата против енергетската сиромаштија треба да биде вградена во клучните национални стратешки 

документи, со правен механизам за постигнување на овие цели. Во Литванија, на пример, државата 

ги покрива сите трошоци за реновирање за маргинализираната група граѓани. Постои систем на 

бесповратни средства, каде што процентот на грантот зависи од нивото на енергетска ефикасност 

постигната во зградата (повеќе за ова во литванската студија на случај). Важна е и правната основа за 

одлуката за реновирање. Во Литванија, на пример, според Граѓанскиот законик, доволни се 50 % плус 

еден глас за да се донесе одлука за реновирање на станбена зграда. 

Со цел да се воспостави ефикасен систем за социјална поддршка за домаќинствата во енергетска 

сиромаштија, од суштинско значење е да се дефинира концептот на енергетска сиромаштија во 

законодавството. На пример, во Литванија, лицата кои се соочуваат со енергетска сиромаштија се 

идентификуваат со ранливите потрошувачи, со што се стеснува концептот на енергетска сиромаштија. 

Исто така, неопходно е да се утврдат индикаторите за сиромаштија во националното законодавство 

(на пр., Литванија ги користи индикаторите на Опсерваторијата за енергетска сиромаштија на ЕУ во 

одредени случаи – домаќинства со заостанати сметки за комунални услуги; неспособност соодветно 

да ги загреат своите домови поради недостиг на средства; голем дел од приходите потрошени на 

трошоци за енергија, скриена енергетска сиромаштија). 

III. Главни корисници  

Директните корисници се сопствениците на домовите (на пример, во Литванија речиси 90 % од луѓето 

живеат во свои домови наместо во изнајмени, така што прашањата за ефикасност за нив се многу 

важни). Споредна група е државата, која има интерес да го намали бројот на луѓе во енергетска 

сиромаштија, бидејќи заштедува од буџетите за социјални бенефиции и помош, ги исполнува своите 
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обврски за климата и ги намалува емисиите на штетни гасови. Приватните инвеститори, исто така, 

имаат корист од заеми и гаранции за процесот на реновирање, а се поттикнуваат и зголемуваат и 

активностите на градежните компании и производителите на материјали за реновирање. Конечно, 

заедниците имаат корист од реновирањето со тоа што стануваат помобилизирани преку заеднички 

активности, простори за одмор и поубава и пофункционална средина. 

За сопствениците на домови, мотивирачки фактори за реновирање се: естетските придобивки, 

звучната изолација, контролата на индивидуалното греење на домот, зголемувањето на вредноста на 

имотот, помали сметки за греење и подолг век на траење на зградата. Од друга страна, процесите на 

социо-економска трансформација се важни за земјите членки на ЕУ бидејќи преку нив ги исполнуваат 

своите климатски обврски. Реновирањето е клучот за намалување на енергетската сиромаштија. 

Важно е да се напомене дека реновирањето опфаќа и широк спектар сектори – градежништво, 

животна средина и производство, со што директно и индиректно се придонесува за економскиот 

развој и поголем број на работни места. 

IV. Достапни ресурси 

Планираниот обем на реновирање и државното финансирање треба да бидат утврдени со долгорочни 

стратегии. На пример, во Литванија, Националната програма за енергетски развој (NEDP), усвоена кон 

крајот на 2021 година, до 2030 година предвидува речиси двојно зголемување на бројот на 

домаќинства кои трошат голем дел од своите приходи на енергија (од 17,1 % во 2016 година на 8,6 % 

во 2030 година). До 2030 година, за NEDP ќе бидат доделени 2,6 милијарди евра. До 2030 година се 

очекува 200.000 домаќинства во енергетска сиромаштија да го искористат системот на државни 

стимулации и поддршка во областа на обновливите извори на енергија и енергетската ефикасност, со 

дополнителни мерки на поддршка кои се наменети за општините за развој на соларни паркови 

(Енергетски заедници на граѓаните) или други мерки кои ќе помогнат за намалување на енергетската 

сиромаштија. 

Важно е да се изнајдат соодветни модели за соработка кои ќе ги вклучуваат државните извори, 

европските фондови и приватните финансиски институции. Буџетските ресурси се ограничени, а 

проектите за реновирање не се многу привлечни за приватните финансиери поради долгите периоди 

на отплата, па затоа е важно да се земат предвид механизмите за гаранција и поволните заеми. 

Директните заеми, исто така, честопати не се погодни за жителите, а најсоодветно е со финансиските 

прашања да се занимава администратор на проектот, кој ќе ги распределува износите на станарите 

преку месечни сметки и на подолг период. Исто така, важно е да се забележи дека, барем во 

Литванија, програмите за енергетска ефикасност беа најуспешни кога беа осмислени како развојни 

програми, а не како чисти финансиски инструменти за климата. 

Обемот на пазарот за реновирање во Литванија се заснова врз претпоставката дека 75 % од 

станбениот фонд е изграден пред 1992 година. Повеќе од 10 % од реновирањето досега е завршено, 

а преостанатиот дел е предмет на реновирање. Потенцијалот за енергетски и финансиски заштеди на 

ниво на домаќинство се проценува на најмалку 40 %. 

Важно е во законодавството да се внесе нивото на сиромаштија на коешто се применуваат мерките за 

поддршка. Во Литванија нема таков индикатор, но Министерството за енергетика во моментов 

разговара за идејата за воведување ниво на енергетска сиромаштија – кога 15 % од приходите на 

домаќинствата се трошат на енергетски ресурси. Студијата спроведена од Литванскиот енергетски 

институт покажа дека 17 % од домаќинствата го надминале овој праг во 2019 година. Вкупно 32,4 % 
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од домаќинствата потрошиле повеќе од 10 % од својот приход на енергија, а 10,1 % потрошиле повеќе 

од 20 %. Доека, пак, 26,8 % од домаќинствата не можеле доволно да ги загреат домовите, а 7,4 % 

доцнеле со плаќање на сметките за комуналии. 

V. Инспирација од земјите членки на ЕУ 

Случајот на Летонија  

Во Летонија реновирањето на станбените површини се врши со помош на проектот „Sunshine“ во 

рамките на моделот ESCO. Летонија има голем број згради од советската ера со ниска ефикасност, 

големи и нефункционални. 

ESCO е модел во кој компанијата за енергетски услуги (ESCO) дава заштеда на енергија на имот или 

серија на имоти како услуга. Овој модел гарантира заштеда за одреден временски период како замена 

за плаќање од заштедите на трошоците за енергија. „Sunshine“ работи врз основа на соработка помеѓу 

ESCO и ERDF, институционалниот фонд на ЕУ. Целта на интервенциите не е само да се намали 

потрошувачката на енергија, туку и да се подобри удобноста на домовите. 

Летонската влада се обидува да воспостави механизми кои ја поддржуваат техничката и финансиската 

изводливост на инвестициите во енергетската ефикасност и започна со програма за реновирање врз 

основа на моделот на договор за енергетски перформанси (EPC). Тоа значи дека крајниот корисник ѝ 

ја плаќа истата сметка како и пред реновирањето на компанијата за управување со домови (HMC), која 

е одговорна за целокупното работење. НМС плаќа намален надомест на давателите на енергија. Како 

резултат на имплементирани мерки за енергетска ефикасност, заштедите на сметката се користат за 

плаќање на ESCO. Недостатокот на овој метод е што, поради големината на зградите и потребата од 

целокупно реновирање, обично се реализираат само големи проекти. Проектите се финансираат со 

40 % од ЕРДФ, а останатиот дел се добива од заштедите на сметките за енергија. Сите проекти ги 

спроведува ESCO, тие гарантираат одредено ниво на заштеда на енергија и ги добиваат средствата од 

ERDF, плус заштедената енергија на месечната сметка преку финансирање на сметката во првите 20 

години. Програмата е успешна, но се соочува со финансиски предизвици. ESCO треба однапред да 

инвестира големи суми, со поврат во текот на многу години. За да се реши оваа ситуација, беше 

создаден Летонски фонд за ефикасност на градбите, со цел да се купат побарувањата на ESCO кои 

можат да се претворат во финансиски производи што ќе се продаваат на секундарните финансиски 

пазари. 
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Украина  

Општи информации  

Сопственост Јавна/приватна/мешовита 

Надлежност за програмата  Сопственик/одлучувачки орган  

Единица за остварување на програмата Оперативен менаџмент  

Модел на имплементација N/А 

Оперативни услуги Маркетинг/фасилитатор/проценител/финансиер 

итн. 

Финансирани проекти Енергетска ефикасност/обновливи извори на 

енергија/енергетски задруги итн.  

Амбиции/цели  Мисија и визија, врска со националните и 

локалните политики  

Корисници Потенцијални апликанти/корисници на услуги  

Начин на финансирање  Национален буџет/ЕУ структурни 

фондови/финансиски институции/сопственици 

на имот итн. 

 

Финансиски инструменти  Заеми/грантови/гаранции итн. 

ДЕТАЛЕН ОПИС НА ФИНАНСИСКИОТ МОДЕЛ  

I. Прелиминарна оценка 

Од 1 септември 2021 година, во Украина се спроведува програмата Енергодом. Оваа програма е 

развиена од страна на Државниот фонд за енергетска ефикасност. Фондот за енергетска ефикасност е 

владина институција која обезбедува инструменти за термички иновации во станбени згради каде што 

се формирани заедниците на сопственици (HOA). Фондот обезбедува поддршка во форма на грантови 

за заедниците на сопственици и сеопфатни технички решенија за енергетско ефикасно реновирање 

во станбените згради, во согласност со најдобрите европски практики. Откако ќе се спроведат, овие 

решенија не само што ќе им овозможат на косопствениците на станбените згради да заштедат на 

сметките за комунални услуги, туку и да го зголемат својот животен стандард. Активностите на Фондот 

се финансираат од државниот буџет на Украина и од финансиската поддршка од ЕУ и германската 

Влада. Програмата на Фондот за енергетска ефикасност се спроведува во соработка со Меѓународната 

финансиска корпорација (IFC), Германската корпорација за меѓународна соработка – Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH и Програмата за развој на Обединетите 

нации (UNDP). 
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Во својата работа Фондот се води според Законот на Украина „За Фондот за енергетска ефикасност“ 

бр. 2095-VIII од 8 јуни 2017 година. Програмата Енергодом важи од 16 август 2019 до 31 декември 

2023 година. Буџетот на Фондот за ефикасност изнесува 3.635.397 гривни. Во исто време, станбените 

згради (кондоминиумите) во Украина поднесоа 713 апликации за износ од 5.697.397 гривни. 

Како по правило, локалните власти на Украина донесуваат одлуки за дополнително финансирање или 

компензација на трошоците за HOA, кои добија средства од програмата Енергодом. Така, со одлука 

на седницата на Градскиот совет на Одеса, беа доделени 20.000 гривни за финансирање на 

програмата Енергодом за 2021 – 2023 година. 

Нема други извори на финансиска поддршка за енергетската модернизација на станбените згради во 

Украина. Единствените сигурни извори на финансирање за енергетската модернизација на 

станбените згради во Украина се: програмата Енергодом со механизам за кофинансирање од 

локалните власти, сопствени средства на косопствениците на станбени згради и програми за насочени 

капитални поправки финансирани од локалните буџети. 

Програмата Енергодом обезбедува делумна компензација на трошоците за спроведување на проекти 

за термална модернизација (само сложени мерки, а не поединечни зафати). Програмата содржи 2 

пакета: 

• Пакет „А“  – лесен. Се состои од релативно евтини мерки за енергетска ефикасност со висок 

поврат на инвестицијата (првенствено модернизација на системот за греење, снабдување со 

топла вода и осветлување на заедничките простории). 

• Пакет „Б“  – сложен. Ги опфаќа активностите на пакетот „А“, како и топлинска изолација на 

обвивката на зградата. 

Програмите за капитални поправки се насочени кон поправка на заедничкиот имот во станбените 

згради, имено техничките системи на куќата, носечките и неносечките елементи на објектот.  

II. Главни корисници  

Добитници на грантови според програмата Енергодом можат да бидат само заедниците на 

сопственици (HOA) чии домови се изградени пред 2006 година. Програмите за капитални поправки се 

однесуваат на сите заедници на сопственици/станбени задруги, чиј работен век е повеќе од 25 години 

и предвидува поправка на техничките системи на домот, носечки конструкции и градежна обвивка на 

куќата. 

Спроведувањето на енергетска модернизација (поправка) за овие корисници ќе овозможи: 

• Да се намали потрошувачката на енергија; 

• Да се намалат сметките за комунални услуги; 

• Да се подобри изгледот на домот; 

• Да се подобрат удобноста и условите за живеење; 

• Да се зголеми вредноста на недвижниот имот; 

• Да се заштити животната средина; 

• Да се подобри техничката состојба на куќата; 

• Да се продолжи животниот век на куќата. 
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III. Анализа на станбениот фонд  

Станбениот фонд на згради со повеќе станови на Украина се состои од 180.456 куќи со вкупна 

површина од 984.800 квадратни метри. 

Станбениот фонд на згради со повеќе станови на градот Одеса се состои од 8.289 куќи, со вкупна 

површина од 19.300,2 илјади  квадратни метри. 

Според барањата на DBN 2.6-31: 2016 година „Топлинска изолација на згради“, 65 % од станбениот 

фонд со повеќе станови во градот Одеса е предмет на енергетска модернизација. 

Техничките истражувања на станбените згради во градот Одеса, кои учествуваат во проектот ComAct, 

утврдија: 

• 100 % од домовите не ги исполнуваат барањата за стандардната потрошувачка на енергија за 

греење, снабдување со топла вода и осветлување на заедничките простории, и енергетската 

ефикасност на овие куќи е под класата „Ц“; 

• носечките конструкции и обвивките на зградите на испитуваните куќи се во задоволителна 

техничка состојба; 

• системот за снабдување со топлинска енергија, водовод и канализација треба да се санира и 

делумно да се замени. 

IV. Постоечка правна рамка  

Граѓанскиот законик на Украина, Кодексот за домување на Украина, Законот на Украина „За 

карактеристиките на имплементацијата и сопственичките права во станбените згради“, Законот на 

Украина „За заедниците на сопственици“, Законот на Украина „За соработка“ ги определуваат правата, 

обврските и одговорностите на: 

• косопствениците на станбени згради; 

• заедниците на сопственици на Украина (OSMD) и на станбените задруги; 

• органите на локалната самоуправа и централните извршни власти на Украина. 

Овие закони го дефинираат правниот однос на овие субјекти со косопствениците на станбените 

згради. 

Закон „За енергетска ефикасност“ бр. 1818-IX од 21 октомври 2021 година ги утврдува правните, 

економските и организациските основи на односите што произлегуваат од областа на енергетската 

ефикасност во производството, транспортот, преносот, дистрибуцијата, снабдувањето и 

потрошувачката на енергија. 

Законот на Украина „За енергетска ефикасност на зградите“ бр. 2118-VIII од 1 декември 2020 година 

ги дефинира правните, социо-економските и организациските принципи на активностите во областа 

на обезбедување на енергетска ефикасност на зградите и е насочен кон намалување на 

потрошувачката на енергија во зградите. 

Законот на Украина „За Фондот за енергетска ефикасност“ бр. 2095-VIII од 08.06.2017 година ги 

утврдува условите и постапката за доделување грантови од Фондот за енергетска ефикасност „на 

корисниците за делумен надомест на прифатливи трошоци поврзани со спроведување на мерките за 

енергетска ефикасност“. Врз основа на овој Закон е изработена програмата Енергодом, која беше 

одобрена од Надзорниот одбор на Фондот на 16.08.2019 година. 
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Законот на Украина „За архитектонски активности“, Законот „За регулирање на урбанистичките 

активности“, методологијата за утврдување на енергетската ефикасност на зградите „Топлинска 

изолација на згради“ (одобрена со налог бр. 169 од 11 јули 2018 година од Министерството за 

регионален развој за градежништво, домување и комунални услуги на Украина, DBN V.2.6-31: 2016 

година), се насочени кон решавање на техничките и организациските барања за време на 

енергетската модернизација на зградите. 

Законодавството на Украина обезбеди правна, техничка и економска основа за енергетска 

модернизација на станбениот фонд, но не им наметна обврска на извршните власти да обезбедат 

финансиска поддршка за енергетска модернизација на станбениот фонд во Украина. 

V. Достапни ресурси 

Членот 16 од Законот на Украина „За енергетска ефикасност на зградите“ ги дефинира следните 

извори на финансирање: „Финансирањето на мерките за енергетска ефикасност во зградите се врши 

на сметка на сопственикот (косопствениците) на зградите, средства од државата и локални буџети, 

други извори кои не се забранети со закон, како и врз основа на јавно-приватно партнерство или 

енергетска услуга“. Од 01.01.2022 постојат два главни извора на финансирање за енергетска 

модернизација на зградите на заедниците на сопственици во Украина  – програмата Енергодом на 

државниот Фонд за енергетска ефикасност и специјални програми за кофинансирање на локалните 

власти. 

Програмата Енергодом на државниот Фонд за енергетска ефикасност има два извора на 

финансирање. Еден од нив е државниот буџет, вториот  – меѓународни донатори. Од 01.01.2022: 

• Државен буџет  – не се обезбедени средства. 

• Меѓународни донатори – 3.635.842 гривни за 2019 – 2023 година. 

• Специјалните програми за кофинансирање на локалните власти обезбедуваат различни 

видови финансиска поддршка за заедниците на сопственици (НОА). 

• Буџетот на градот Одеса е 20.000 гривни за 2019 – 2023 година. 

Заедниците на сопственици имаат можност да добијат заем од банки под следниве услови: 

Само за заедниците на 

сопственици во 

програмата Енергодом за: 

Каматна стапка  Максимален износ Кредитни услови 

од 11,3 % годишно 20 милиони гривни  84 месеци 

 Енергетска контрола 1 % еднократна 

кредитна 

провизија  

Сопствено учество 30 

% 

За подготовка на 

проектната документација  

од 11,3 % годишно Сопствено учество 30 

% 
1 % еднократна 

кредитна 

провизија 

од 11,3 % годишно Без сопствено учество  
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За имплементирање на 

мерки за енергетска 

ефикасност  

0,1 % провизија од 

вредноста на 

заемот месечно 

во првата година  

Условите може да се променат во зависност од избраната банка.  

Заедниците на сопственици (НОА) и станбени задруги  

Финансирање на какви било 

мерки, вклучително и за 

енергетска ефикасност, кои 

не се поврзани со 

програмата Енергодом 

(материјали за опрема, 

работи/услуги за HOA 

/станбени задруги 

Годишна каматна 

стапка од 12,5 % 

годишно, 

+ еднократна 

провизија од 1 %  

3 милиони гривни 

 

Сопствено учество 20 % 

84 месеци 

Треба да се напомене дека следните резултати беа добиени за време на анкетите спроведени од 

раководителите на заедниците на сопственици/станбени задруги околу можните извори на 

финансирање за енергетска модернизација во нивните домови: 

• 100 % со придонеси на косопствениците; 

• 11,7 % со добивање кредит; 

• 5,1 % помош од спонзори; 

• 17,65 % од програмата Енергодом; 

• Програма за таканаречени „топли заеми“ од 17,65 %. 

Само 11,7 % од испитаниците ги сметаат заемите за алатка за финансирање на енергетската 

модернизација на нивните домови. 

Достапни финансиски извори 

• Сопствени средства на заедниците на сопственици и станбените задруги; 

• Грантови, добротворна помош; 

• Буџетски трансфери од државниот до локалните буџети, само за заедниците на сопственици; 

• Избрани програми за капитални поправки финансирани од локални буџети. 

VI. Потенцијал за инвестиции во енергетската ефикасност  

Неодамнешното истражување на 200 домаќинства покажа дека нивото на приходи во Украина е 

следно: 

• минимален приход: 1.860 гривни; 

• максимален приход; 50.000 гривни; 

• просечен приход; 10.240 гривни. 

За споредба, трошоците за енергија на домаќинствата се: 
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• минимална потрошувачка: 54 kWh месечно; 

• максимална потрошувачка: 833 kWh месечно; 

• просечна потрошувачка: 241 kWh месечно. 

Техничкиот преглед на станбените згради убедливо покажа дека енергетските ресурси кои доаѓаат во 

станбените згради се користат неефикасно. 

Сметката на топлинска енергија и електрична енергија се спроведува со заеднички куќни броила. 

Всушност, годишното трошење на ресурси е: 

• греење: од 41,48 до 108,58 kWh по m2; просечно: 85,9 kWh по m2; 

• електрична енергија за дом: од 0,21 до 3,47 kWh по m2; во просек: 1,28 kWh по m2. 

Овие бројки значително ги надминуваат регулаторните услови за удобно живеење и укажуваат на 

енергетско неефикасно користење. 

Потрошувачката на топлинска и електрична енергија може да се намали со: 

1. Евтини мерки: 

• регулирање на размената на воздух во поткровјата и подрумите; 

• затоплување на цевките со топлински носач; 

• делумна хидроизолација на обвивката на објектот; 

• замена на обичните со лед-светилки; 

• поставување на термоекрани во становите. 

Трошоците за овие зафати ќе се движат од 50.000 до 100.000 гривни за објект со вкупна површина од 

4.000 m2, со што потрошувачката на енергија ќе се намали до 20 %. 

2. Мерки за просечните трошоци нa потрошувачка: 

• поставување на индивидуална топлинска точка; 

• замена на обичните со енергетски ефикасни прозорци и врати; 

• инсталација на мерни уредни за топлинска енергија со контролори за температура во 

становите. 

Цената на овие активности ќе биде од 200.000 до 500.000 гривни. Тие ќе ја намалат потрошувачката 

на енергија до 25-35 %. 

3. Скапи активности: 

• монтажа на топлински пумпи, монтажа на сончеви колектори, инсталација на фотоволтажни 

и соларни системи на покривите на зградите, инсталација на системи за вентилација со 

рекуперација, изолација на обвивката на зградата. 

• Трошоците за овие мерки ќе изнесуваат над три милиони гривни. 

• Нивното спроведување ќе ја намали потрошувачката на енергија за 50-70 %. 
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