
ПАЗАРНО ОРИЕНТИРАН МОДЕЛ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА 
ОБНОВЯВАНЕ ЗА ЕЕ В ЖИЛИЩНИЯ СЕКТОР

Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване 
на жилищни сгради – SHEERenov“ – Хоризонт 2020

„Този проект (SHEERenov) е получил финансиране от програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз Хоризонт 2020“ съгласно 
споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 890473“.

Мненията, изразени в този документ, отразяват само мнението на автора и не отразяват по никакъв начин становищата на Европейската комисия. 
Европейската комисия не носи отговорност за каквато и да е употреба от информацията, която съдържа .

,,

,,
”

Ролята на БГФМА за развиване на капацитет на 
съответните фирми да участват като организатори 

на проекти



Предизвикателства, които ще се адресират с привличане на 
бизнеса в процеса

Необходимост от преминаване от 100% публично
финансиране и администриране към процес на съ-
финансиране при:

 Разкъсана връзка между отговорността за
инвестиционния процес и отговорността за
администриране на финансирането;

 Липса на инициатор за етажната собственост и
двигател на процеса на обновяване поради липса
на професионално управление в етажната
собственост;

 Необходимост от професионална експертиза
(техническа, юридическа, икономическа,
организационна), която да ги приведе през целия
процес на обновяване

Предложенията за решения на SHEERenov :

 Специализиран посредник/проектен мениджър през
целия процес - на принципа на „едно гише“

 Подходящи бизнес партньори - професионален
домоуправител и консултант енергийна ефективност
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Предизвикателствата 
пред бизнеса за ролята им на проектен мениджър 

 От гледна точка на търсенето на услугата:

– Незадоволително качество на предлаганите
услуги;

– Трудности при преценката какво да очаква и
изисква по отношение на обхвата, качеството –
липса на традиции, липса на правила.

 От гледна точка на бизнеса:

– Нежелание да инвестира време и ресурси
поради неясна перспектива;

– Липса на необходимата техническа експертиза
(ЕЕ) в професионалното управление на
етажната собственост,

– Консултантите ЕЕ имат ограничени познания
относно спецификата на жилищните сгради и
комуникацията със собствениците на жилища в
Етажна собственост.

– липса адекватни възможности за обучение.
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Отговорите на проект SHEERenov

ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ 
УСЛУГИ ЧРЕЗ:

 Препоръки относно изисквания и въвеждане на правила за
професионално управление. Те, също така, ще предоставят на
собствениците на жилища необходимата информация за това какво
трябва да очакват и изискват.

 Улесняване на бизнес връзките между доставчиците на услуги за
ЕЕ и професионалните собственици на жилища – Ръководство за
успешни бизнес партньорства за цялостно обновяване на MЖС –
ползи и предизвикателства, практически указания за ролята на
всеки един от партньорите в хода на процеса от началото (търсене
на клиенти) до отчитане на резултатите от обновяването.

 Създаване с помощта на естонския партньор EKYL на модулни
програми и обучения въз основа на проучените нужди, добри
практики и консолидирания опит на партньорите по проекта.
Фокусът на модулните обучения ще бъде върху надграждане на
знанията на професионалния мениджмънт по отношение на ЕЕО на
МЖС и необходимото им участие в него.

„Този проект (SHEERenov) е получил финансиране от програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за 
безвъзмездна финансова помощ № 890473“.

Мненията, изразени в този документ, отразяват само мнението на автора и не отразяват по никакъв начин становищата на Европейската комисия. 
Европейската комисия не носи отговорност за каквато и да е употреба от информацията, която съдържа .

,,

,,
”



ПРОУЧВАНЕ НАГЛАСИТЕ –УВЕРЕНОСТ ЗА УСПЕХ 

 Търсенето на услугата - Проучване
нагласите на собствениците – осъзната
необходимост:

«Организацията по управление и текуща подрръжка
може да се извършва от физическо лице, но
организацията по обновяването на сградата е сложен
процес, чието управление изисква професионална
услуга» за 60.9% от респондентите.
 Предлагане на услугата - Бизнесът

проявява интерес, но изпитва неувереност в
потенциала, желание за получаване на
информация, знания и умения:

Желание за получаване на информация за потенциала на
пазара -70% от респондентите
Желание за участие в обучения относно конкретика:
инструментариум и т.н. – 80% от респондентите
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Tel: +359 2 987 18 99
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