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Списък на използваните съкращения  

АС Асоциация на собствениците 

ВЕИ Възобновяеми енергийни източници 

Д 
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Енергийна ефективност 
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ЕС 

ЕСМ 

ЕСФ 
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Проект „Енергийно обновяване на българските домове“ 

Европейски съюз; Етажна собственост 

Енергоспестяващи мерки 

Европейски социален фонд 

Европейски фонд за регионално развитие 

ЖА Жилищна асоциация 

КСС 

МЖС 

МСП 

МРРБ 

Количествено-стойностна сметка 

Многофамилни жилищни сгради 

Малки и средни предприятия 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

НПЕЕМЖС 

ОЕЕ 

ОС 

РП 

Национална програма за енергийна ефективност на МЖС 

Обследване за енергийна ефективност 

Общо събрание 

Работен пакет (от работната програма по проект SHEERenov) 

СМР 

СО 

СОА 

СС 

ТП 

Строително-монтажни работи 

Столична община 

Столична общинска администрация 

Сдружение на собствениците 

Технически паспорт 
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1.  Въведение.  

Настоящият доклад е третият, финален продукт на Работен пакет 2 (РП2) на 

проект SHEERenov, който консолидира резултатите от анализа на събраната 

информация и проведените проучвания (Д2.1 и Д2.2 на РП2), и базата данни на добри 

европейски практики (Д3.1 на РП3).  

Последователно са разгледани процесите в контекста на анализа, с цел да се 

очертаят контурите на системата за предоставяне на интегрирана услуга за обновяване 

на многофамилни жилищни сгради. Обосновани са конкретните проектни намеси и 

въздействия, насочени към преодоляване на идентифицираните бариери/тесни места от 

административен, финансов и технически характер.  

Темите са описани в следната последователност: 

 Информационно осигуряване и повишаване осведомеността на гражданите; 

 Изграждане на партньорство за предоставяне на интегрирана услуга 

„специализиран посредник” -  консултант по енергийна ефективност и 

професионален домоуправител; 

 Подготвителни дейности - тестване на модела на терен; 

 Финансиране;  

 Изпълнение на обновяването. Система за осигуряване на качество. 

За яснота и консистентност с предходните продукти (Д2.1 и Д2.2 на РП2) по 

Проекта, по-долу е изложена разяснение на концепциите и термините, използвани в 

настоящия Консолидиран ситуационен анализ: 

 

 ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕДНО ГИШЕ 

Концепцията за обслужване „на едно гише“ представлява способ (виртуален или 

физическо място), чрез който собствениците на жилища могат да получават 

информация и услуги, необходими им в целия процес за изпълнение на амбициозни 

проекти за енергийно обновяване. Два са, условно казано, установените бизнес модели  

на обслужването на принципа „на едно гише“ в европейската практика - All-inclusive 
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one-stop-shop, извършвано от изцяло частни субекти (напр.чрез ЕСКО) или 

Coordination one-stop-shop, т.е.  в координация между публичния и частния сектор, 

като всеки субект изпълнява присъщите му дейности.  

SHEERenov  възприема моделa Coordination one-stop. Във всеки процес са 

замесени определени участници и заинтересовани лица – представители на частния или 

публичния сектор. Намесите на и взаимодействието между отделните участници сe 

определят от търсенето и предлагането на пазара на енергийното обновяване. 

Процесът на предоставяне на интегрираната услуга е представен в 

органиграмата по-долу. Органиграмата показва в сбит вид бизнес веригата в сегмента и 

стремежа за осигуряване на адекватни условия за формиране и повишаване на 

търсенето и предлагането на пазара за сградно обновяване на МЖС за енергийна 

ефективност, както и на икономическа жизнеспособност на модела.  

За да изпълнява описаните цели, обслужването „на едно гише“ обхваща съвкупност 

от услуги по цялата верига на изпълнението на проекта:  

1) Информационно осигуряване и повишаване осведомеността на гражданите, 

като необходимо условие за повишаване „търсенето“ на  енергийна ефективност.  

Включва:  

‐ Повишаване на осведомеността относно ползите, произтичащи от енергийното 

обновяване, 

‐ Разясняване на възможностите за финансиране на подобни инициативи; 

‐ Предоставяне на информация за участниците от страна на частния бизнес на 

пазара на енергийно обновяване - проектанти, доставчици на енергийно 

ефективни услуги, професионално управление на процеса, гарантиране 

качеството на изпълнение и др. 

Дейностите по информационното осигуряване по проект SHEERenov са публично 

предоставяна услуга и ще се осъществяват от местните власти, в конкретния случай от 

Столична община и районните администрации чрез  отговорни общински служители.  

За  повишаване на капацитета им, с финансиране по проекта: ще бъде разработен 

инструментариум за стандартизиране на цялостното енергийно обновяване: 
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Процедурен наръчник  (Procedural Manual); Организационно  ръководство 

(Engagement Toolkit) и  Техническо ръководство (Technical Toolkit); Ще бъдат 

проведени обучения на определените служители за работа с инструментариума. 

 

2) Структуриране и предоставяне на финансова подкрепа  

Необходимата публична финансова подкрепа трябва да осигури ефективно 

изразходване на публичния ресурс, като същевременно осигури необходимите 

предпоставки за участие на всички собственици, в т.ч. и нискодоходни такива, от 

групите на уязвими собственици. 

Проект SHEERenov  ще разработи и предложи концепция за 3-компонентен модел  

за финансиране на базата на комбинация: 

‐ БФП, която да покрие част от разходите и да направи възможно изплащанията 

по заем за сметка на реализираната икономиия на енергия в разумен срок,  

‐ Собствено финансиране, осигурено чрез улеснен достъп до кредитен ресурс, 

обезпечен с гаранции, предоставени безплатно за крайните получатели 

‐ Допълнителна целева помощ, осигурена за социално уязвими собственици. 

За тази цел: ще бъде разработен  финансов продукт от търговска банка/и с помощта 

на гаранция от страна на ФЕЕВИ; ще бъдат направени предложения за законодателни 

промени, които да насърчат кредитиране на ЕС/СС и предложения за законодателни 

промени с цел осигуряване на 100% целева подкрепа за социално уязвими собственици. 

 

3) Техническа помощ, под формата на консултански услуги, предоставяни от 

частния сектор - свързана е със създаване на индивидуализирани технически 

предложения,  план (вкл финансов, в зависимост от финансовите възможности 

на собствениците във връзка със структурирането на финансова подкрепа  по 

т.2), координация на процеса на обновяване от името на собствениците в 

сградата, за целите на получаване на резултати по време на изпълнение на и 
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мониторинг след това, включително на качеството на работата и икономия на 

енергия,  мониторинг на спестяванията. 

Предвидените дейности по проект  SHEERenov са изцяло в синхрон със 

заложените политики и мерки от Дългосрочна национална стратегия за подпомагане 

обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 

г. МРРБ ще използва разработените продукти и инструментариум по проект 

SHEERenov, както и натрупаният опит в Столична община, уроците и препоръките от 

изпълнението на SHEERenov, при структуриране на модела за обслужване  принципа 

„на едно гише“ в национален план. 

 

 СПЕЦИАЛИЗИРАН ПОСРЕДНИК 

Именно  в контекста на обслужване на принципа „на едно гише“, Проект 

SHEERenov въвежда фигурата на „специализиран посредник“. Фигура, комбинираща  

комплексна експертиза, нужна да преведе собствениците през целия процес на 

енергийно обновяване за ЕЕ. 

В общия случай, тя се представлява от бизнес партньорство между 

Професионален домоуправител и Фирма, вписана в регистъра по чл. 44, ЗЕЕ, 

разполагаща с консултанти по енергийна ефективност.  Избраният подход е част от 

проектното предложение, но той е достатъчно гъвкав, за да може в рамките на 

действащата нормативна уредба да позволява замяна/ включване на 

допълнителни/други компетентности. В допълнение, фигурата на „специализирания 

посредник“ използва опита, натрупан от изпълнението на ЕОБД и други добри 

европейски практики, приложими за българските условия. 

По проекта са предвидени:  

‐ разработване на Наръчник за създаване и утвърждаване на  успешни бизнес 

съюзи за цялостно обновяване на МЖС; 

‐  провеждане на семинар и ad hoc срещи за напасване на двата бизнеса;  
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‐ създаване на модулни обучителни програми за изпълнение на функциите на 

„специализиран посредник“ и последващи обучения;  

‐ подкрепа на МРРБ за налагане на регулаторен режим върху бизнеса, извършващ 

професионално управление на жилищни сгради, като се формулират препоръки 

за въвеждане на минимални изисквания към обхвата и нивото на качеството на 

услугите, предлагани на етажната собственост, минималния изискуем персонал 

и компетенции за изпълнение на такива услуги, други подходящи правила и 

изисквания за защита на интересите на етажната собственост. 

 

 РЕСУРСНА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА УСТОЙЧИВОСТ 

Всяко от изложенията на проектните въздействия/ намеси е съпроводено с  

планираните/ очакваните начини за осигуряване на ресурсна (времеви, финансови, 

човешки ресурси) и институционална устойчивост – съхраняване на резултатите и 

достиженията след приключване на проектните дейности.    
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Информационна 
кампания.   

Управление на 
финансовите ресурси  

Избор на 

посредник  

(middleman) 

Разработване 

и подаване 

на формуляр 

за 

финансиране  

Разрешаване на 
въпроси от 

организационно, 
техническо и 
финансово 
естество. 

Разработване на 
индикативен 

бюджет.  

Техническо и 

енергийно 

обследване, 

инвестиционно 

проектиране и 

оценка на 

съответствието.  

 

Достъп до 
кредитен 
ресурс и 

взимане на 
решение за 
обновяване 

за ЕЕ 

Обно
вява
не за 
ЕЕ 

Качествен 

контрол 

 Провеждане 

на процедури 

по ЗОП и 

сключване на 

договори  
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2. Информационно осигуряване и повишаване осведомеността на 

гражданите  

2.1. Цел  

Целта на информационното осигуряване и повишаване на  осведомеността на 

гражданите е създаване на необходимите предпоставки за адекватна информационна 

среда. В комбинация с другите проектни намеси/ насърчителни инструменти 

(интегрирана услуга на принципа „обслужване на едно гише“; наличие на 

„специализиран посредник“ за фасилитиране на цялостния процес по обновяване; 

улеснен достъп до финансиране/ трикомпонентен финансовов механизъм – грантове, 

кредити, помощ за неплатежоспособните; участие на собствениците в организацията и 

контрола на обновителните дейности), тя следва да провокира търсенето на 

интегрираната услуга по сградно обновяване за ЕЕ. 

По-конкретно, заложената проектна намеса цели: 

 постоянно повишаване на информираността на собствениците относно 

необходимостта от обновяване за енергийна ефективност на жилищните сгради 

и провокиране на инициативата им за търсене на решения за обновяване за ЕЕ; 

 разясняване на възможностите за финансиране на подобни инициативи; 

 предоставяне на информация за участниците от частния бизнес на пазара на 

енергийно обновяване. 

 

2.2. Нужди и нагласи на собствениците - слаби места /бариери/ в процеса 

От проведеното анкетно проучване става ясно, че в резултат на изпълнените 

през последните години програми, инициативи и информационни кампании,  

собствениците  са информирани и демонстрират разбиране относно ползите от мерки за 

ЕЕ (включително и за  намаляване на разхода на домакинството за 

отопление/охлаждане, топла вода и електричество  - 93,1% от анкетираните по проекта 

собственици го потвърждават). 
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Същевременно обаче, както отбелязва и Докладът от анализа на събраната 

информация и проведените проучвания,  въпреки демонстрираната добра обща 

информираност, огромна част от сградите в режим на етажна собственост не са 

предприемали никакви действия за цялостно обновяване и подобряване на енергийната 

ефективност. Не е малък и делът на ЕС, които изобщо не са дискутирали възможността 

за енергийно обновяване по причини от различно естество -  финансови проблеми, 

трудности с организацията, липса на разбирателство.  

Следователно, цялостна и целенасочена информация относно енергийното 

сградно обновяване не стига до всички потенциални потребители на услугата. А там, 

където тя стига, е възможно да се появят допълнителни пречки, които да парализират 

осъзнатата необходимост и предприетата  инициатива на собствениците. Очевидно 

съществува потребност от осигуряване на структурирана и постоянна информация по 

въпросите на обновителния процес – както за общите ползи от обновяването, така и по 

детайлите и необходимите за предприемане действия от организационен, 

административен, финансов, технически характер, във всяка фаза на процеса.  

Осигуряването на информации не би следвало да е кампанийно, а постоянно и 

вършено от утвърдена структура/звено, ползваща се с доверието на гражданите/ 

потребителите на услугата. 

  В рамките на проведеното анкетно проучване, собствениците заявяват 

еднозначно разбирането си за доверен източник на информация - Столична община и 

районните администрации, чрез съответните интернет сайтове, чрез печатни материали 

и информационни бюлетини  и специално организирани за целта събития и срещи на 

място с отговорните общински служители. 

От своя страна, служителите на СОА/районите администрации, в рамките на 

проведеното анкетно проучване, отбелязват предпочитанията си при изпълнението на 

задължения, свързани с енергийно обновяване на жилищни сгради да ползват: 

 помагало с информация за техническото изпълнение, в хронологичен ред, в 

т.ч. енергийни одити, пакети от мерки, участници в процеса и организацията му;  
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 помагало за работа с граждани, в т.ч. достъп до финансиране/кредити, целеви 

помощи и др. 

а също така да работят в условията на ясно и подробно описани взаимовръзки на 

централната с районните администрации. 

 

2.3. Добрите европейски примери и приложими практики 

Когато става дума за добри европейски практики в обобщен вид, следва да се 

отбележат препоръките на ЕК, изложени в наскоро разпространените указания в 

рамките на Инструмента за възстановяване и устойчивост. По отношение на 

енергийното обновяване и с цел насърчаване на гражданите да участват в масов процес 

се препоръчва изграждането на структури тип „обслужване на едно гише“. На тях  се 

залага   важната роля за повишаване на доверието на отделните заинтересовани 

страни чрез осигуряване на качествена информация, медиация и подкрепа през 

процеса на обновяване на местно ниво. Тези структури консултират множество аспекти 

на обновяването, като свързват собствениците на сгради, домакинствата и бизнеса 

(по-специално малки и средни предприятия (МСП) от професионални доставчици на 

услуги)  и следят за постигане на резултати.  

От анализа на добрите практики в страните-членки, участващи в проекта 

SHEERenov (Унгария и Естония - страни с признати успехи по отношение на 

изпълнявани широкомащабни обновителни дейности за повишаване на ЕЕ) става ясно, 

че в тези две страни осигуряване на информация за ползите от енергийното обновяване 

се извършва чрез различни подходи..  

В Унгария е възприет и добре работи пазарният принцип на енергийното 

обновяване. Търсенето е обусловено от задълженията на СС да поддържат жилищните 

сгради, а също и от значителните спестявания, до които води прилагането на ЕЕ мерки.  

Предлагането е гарантирано от добре развития саморегулиращ се пазар (основен 

регулиращ фактор е наличие на референции за качество) от специализирани 

консултанти, които са връзката между собствениците и институциите (общини, банки) 

и изпълнителите на различните дейности – енергийно обследване, СМР, надзор и т.н.   



 

 

„Този проект (SHEERenov) е получил финансиране от програмата за 
изследвания и иновации на Европейския съюз ,,Хоризонт 2020“ съгласно 

споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 890473“. 

 

С т р .  | 15 

 

В Естония функциите на „едно гише“ се изпълняват от публична финансова 

институция „KredEx“, в чието портфолио жилищния сектор е едва една компонента.  

Повишаване на информираността за енергийните характеристики на сградите, в това 

число жилищните сгради е задача на  „KredEx“.  В изпълнение на тази си функция, 

институцията работи за повишаване нивото на информираност на гражданите, като 

целта е да се гарантира грижа за стопанисване и стремеж за подобряване на 

енергийната ефективност на жилищния фонд на Естония. „KredEx“ извършва анализи и 

провежда проучвания, като същевременно разпространява добри практики и 

информация. В допълнение, „KredEx“ предлага информационни материали за 

повишаване на енергийната ефективност на съществуващи сгради, както и за 

изграждане на нови, почти нулево-енергийни жилищни сгради. В Естония, за разлика 

от Унгария, изборът на технически консултант е регулиран в смисъл, че СС трябва да 

изберат консултант от списък, публикуван на електронната страница на „KredEx“.  

Техническите консултанти са физически лица, придобили компетенции в 

областта на сградното обновяване след преминаване  на модулно обучение, одобрено 

предварително от Икономическото министерство, и успешно взети изпити. Те 

предоставят услугата на база на писмено споразумение със сдружението. Консултантът 

не може да има общ икономически интерес/ конфликт на интереси с икономическите 

оператори, офериращи изпълнението на проектиране и/или СМР, както и с тези, 

упражняващи инвеститорски контрол. 

Техническият консултант за определена сграда се избира от списък публикуван 

на сайта на KredEx (понастоящем списъкът съдържа информация за 180 консултанта). 

Той е отговорен за изпълнението на следните задачи (в зависимост от конкретното 

споразумение със СС): 

 подготовка за възлагането (задание) на техническия/ работен проект и 

провеждане на тръжна процедура за избор на проектант; 

 консултиране и комуникации по договарянето с проектанта по изготвяне на 

проектната документация; 

 координация с проектантите и експертна оценка на проекта;  
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 подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на СМР, 

и свързани консултантски услуги;  

 консултиране и комуникации по договарянето с изпълнителя на СМР; 

 консултиране по подготовка на документация по кандидатстване за грант;  

 координация по изпълнение на СМР; 

 верификация на съответствието на фактурите и актовете, представяни от 

строителя, със сключените договори, степента на изпълнение и договорените 

обеми СМР; 

 упражняване на инвеститорски контрол, при наличие на изискуемата 

квалификация;  

 инспекции по време на гаранционния период и оценка на състоянието на 

строежа, изпълнените СМР и вложените материали.   

 

2.4. Приносът на проект SHEERenov за осигуряване на условия за успешно 

осъществяване на процеса 

i. Демонстрационно прилагане на методи и техники за повишаване на 

осведомеността на собствениците на жилища относно енергийното 

обновяване на МЖС  

Проект SHEERenov ще постави началото на  непрекъснатия процес на 

повишаването на интереса на собствениците. 

В рамките на изпълнението му ще бъдат онагледени възможни действия, целящи 

привличане на вниманието на собствениците към темата. В районните администрации 

ще се организират периодични срещи/дни на отворени врати (вкл използване на 

формати като „електронни гишета“/ онлайн платформи/ виртуални стаи/ отворени 

телефони) по въпроси на енергийната ефективност - нужди от обновяване, ползи от 

обновяването, финансови механизми и механизми за целенасочена подкрепа. 

При наличие на  конкретен интерес от пилотно участие в проекта ще се проведат 

консултации на място в жилищните сгради. По инициатива на професионалните 
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мениджъри на МЖС могат да се организират и консултативни срещи (виж също т. 4.4 

от настоящия доклад). 

ii. Организационно  ръководство (Engagement Toolkit - като част планирания 

инструментариум за стандартизиране на цялостното енергийно обновяване :  

Ръководството ще бъде в помощ както на собствениците (за запознаване с 

процеса и какво следва да изискват от професионалното управление), така и на  

професионалните управители, местни власти, експерти и други заинтересовани страни. 

Целта на документа е да повиши осведомеността за ползите от инвестициите в 

енергийна ефективност и да бъде в помощ на собствениците и бизнес операторите, 

които искат да стартират такива инвестиции, но не знаят откъде да започнат или как да 

убедят и мотивират останалите собственици. 

Основните теми, които ще бъдат застъпени в ръководството включват: 

 Най-важните стъпки от процеса на планиране и вземане на решения; 

 Предизвикателствата и трудностите, които могат да възникнат при подготовката 

или изпълнението на обновяването. 

Ръководството ще предлага възможни решения, базирани на добрите практики и 

ще даде препоръки за подпомагане на вземането на решения. 

Ще бъдат разработени стандартизирани документи за: 

 Организационната фаза и фазата на вземане на решения - протоколи, решения, 

декларации; 

 Оценка на финансовите възможности и достъпност до кредитен ресурс на 

собствениците - въпросници, декларации; 

 Етап на изпълнение на мерки за ЕЕ - и др. 

iii. Разработване на Процедурен наръчник (Procedural Manual) предназначен за  

местните власти - за ефективно подпомагане на гражданите в процеса на 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради.  
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Процедурният наръчник ще предоставя насоки и информация за местните власти 

за това как да се помогне на гражданите/собствениците на жилища в процеса на 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност в жилищните сгради.  

Предназначен най-вече за самото начало на процеса – когато собствениците проявят 

интерес и се обърнат за информация и съдействие към „гишето“ на най-доверения 

(според анкетите) информационен източник – общината/ районната администрация  

Наръчникът ще съдържа също така качествена информация за същността на 

енергийните обследвания, възможните технически решения за енергийно обновяване. 

По-нататъшните информационни, разяснителни, консултантски, мотивационни 

дейности от „обслужването на едно гише“ се поемат от специализирания посредник – и 

то на място, в общността, в етажната собственост. 

iv. Провеждане на обучения, предназначени за непрофесионалните управители на 

ЕС и местните власти. 

Новата роля на местните власти в процеса на обновяване ще бъде тема от 

първостепенно значение – да организират процеса на обновяване на местно ниво; да са 

източник на информация и мотивация; да са координатор и фасилитатор; да поддържат 

база данни с готови за финансиране проекти. 

 

2.5. Решенията, които проект SHEERenov предлага 

Дейностите по информационното осигуряване да се осъществяват от местните 

власти, в конкретния случай Столична община и районните администрации чрез   

отговорни общински служители.  

Информацията да се разпространява чрез различни канали - директно 

разпространявани информационни материали (дипляни, брошури, видеоклипове и др., 

вкл онлайн формати), печатни и електронни медии, публични събития, информационни 

плакати, билбордове. 
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От отговорните общински служители, собствениците ще получават и 

информация за специализираните  посредници, които успешно да ги преведат през 

останалите процеси на енергийното обновяване (подробно развити по-долу). 

2.6. Ресурсна и институционална устойчивост 

Ресурсната устойчивост се осигурява от разработените в рамките на проект 

SHEERenov наръчници, образователни материали и образци на документи, които да се 

ползват от местните власти в ежедневната им работа с гражданите. 

Институционалната устойчивост би могла да се осигури чрез: 

 Припознаване на дейностите по непрекъснато повишаване на нивото на 

информираност и осведоменост на гражданите като присъщи в Устройствените 

правилници на СОА и районните администрации, както и в длъжностните 

характеристики на съответните служители, и/или 

 Обособяване на функционални  звена/длъжности  в районните администрации за 

изпълнение на дейности, свързани с енергийно обновяване,  и/или 

 Отговорностите на общинската администрация в структурата One stop shop, да 

се обособят в една функционална съставна единица на централната/ районните 

администрации. 

За целите на изпълнение на горното е необходимо финансово обезпечаване на 

задълженията по енергийно обновяване на жилищните сгради, в това число и на 

процеса на информационно осигуряване. 

  



 

 

„Този проект (SHEERenov) е получил финансиране от програмата за 
изследвания и иновации на Европейския съюз ,,Хоризонт 2020“ съгласно 

споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 890473“. 

 

С т р .  | 20 

 

3.  Избор на консултант по енергийна ефективност и изграждане на 

партньорство за предоставяне на интегрирана услуга - 

„специализиран посредник” 

3.1. Цел 

Обновяването за ЕЕ на многофамилна сграда изисква наличие на комбинация от 

професионални компетентности от една страна, а от друга – инициатор и двигател на 

процеса, с каквито етажните собствености като правило не разполагат. Именно тук се 

появява необходимостта от фигурата на  „специализиран посредник“, който да изпълни 

тези функции.  

Ролята на  „специализирания посредник“ е:  

I. Да се осигури на етажната собственост специализираната експертиза на 

консултанта по ЕЕ за: 

 изготвяне на оценка на допустимостта на сградата (възможността да 

кандидатства за финансиране по проекта); 

 намиране (ако е възможно) на първична проектна документация в съответната 

общинска администрация; 

 изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на 

необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за 

енергийна ефективност; 

 изготвяне на индикативен бюджет (за проектиране, строителство и надзор) за 

обновяване на сградата и разпределение на разходите между собствениците. 

Индикативният бюджет отразява и резултатите от предварителното проучване 

на възможностите и адаптирането им при прилагане на иновативни мерки за 

обновяване за ЕЕ 

 възлагане на проектирането и извършване на оценка на съответствието на 

инвестиционния проект със същественото изискване по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ, 

изготвена по реда на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, 

топлосъхранение и икономия на енергия в сгради; 
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 подпомагане СС при упражняване контрол по време на изпълнение на мерките 

за енергийна ефективност. На всеки етап от изпълнението на СМР, се 

удостоверява спазването на нормативните изисквания, технологията на 

изпълнение съобразно техническата спецификация, приетата оферта на 

изпълнителя и условията на договора като съгласува всички протоколи при 

разписването им от СС на следните етапи: предаване на строителната площадка, 

установяване годността за ползване на обекта, приемане на изпълнени 

количества и видове СМР, упражняване на текущ контрол при изпълнение на 

СМР.  

 

II. Да се осигури специализираната експертиза на професионалния домоуправител за: 

 постигане на съгласие за обновяване на сградата; 

 подпомагане създаването на СС; 

 подпомагане на СС в избора на изпълнители на предварителни дейности –

техническо проектиране и оценка на съответствието; 

 подпомагане на СС при изготвянето на заявлението за кандидатстване; 

 идентифициране на нуждата от кредити на всеки собственик; 

 осигуряване на своевременно осигуряване на финансовите средства за 

самоучастие; 

 идентифициране на неплатежоспособните собственици и прилагане на мерки за 

решаване на проблема; 

 подпомагане на собствениците при изготвянето на заявления за отпускане на 

кредити; 

 следи за своевременното погасяване на кредита; 

 подпомагане на комуникацията с другите участници/изпълнители в процеса 

съобразно включването и участието им в процеса по обновяване на сградата. 
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3.2. Нужди и нагласи на бизнесите – този на консултанта по ЕЕ и този на 

професионалния домоуправител 

Докладът от анализа на събраната информация и проведените проучвания (Д2.2) 

изследва нуждата от налагане на пазара на енергийното обновяване на интегрираната 

услуга „специализиран посредник“. Докладът извежда следните заключения: 

 собствениците на жилища осъзнават нуждата от професионална помощ на 

специализиран посредник в цялостната организацията на енергийното 

обновяване - от постигане на съгласие за кандидатстване, подготовка на 

проектно предложение/заявление за кандидатстване за финансиране, през 

осигуряване на достъп до кредитен ресурс, респективно целева помощ за 

социално слабите домакинства до контрол върху изпълнението на СМР, 

отчитането, мониторинг на енергийните спестявания и изплащане на кредитите; 

 в настоящия момент съществуващата експертиза за предоставяне на изброените 

услуги е разпределена основно в два вида бизнеси – този на професионалните 

домоуправители и този на консултантите по енергийна ефективност. Така 

наложилата се фрагментация на услугата, може да се преодолее чрез изграждане 

на (гъвкави) партньорства между тях. Проведеното анкетно проучване 

потвърждава  положителните нагласи на двата бизнеса за участие в подобни 

партньорства за предоставяне на интегрирана услуга „специализиран 

посредник“; 

 ползите за собствениците на жилища (ползвателите на услугата) се изразяват в 

минимизиране на ресурсите (времеви, човешки, финансови) за организиране на 

дейността по управление, поддръжка на конструктивното състояние на сградата 

и повишаване на нейната енергийна ефективност, минимизиране на 

конфликтите между съседите, получаване на професионално ниво на 

обслужване; 

 и двата бизнеса имат необходимост от продължаващо подобряване на уменията 

и повишаване на знанията по отношение на упражняваната основна дейност, а 

също и съпътстващите дейности от профила на „специализирания посредник”. 
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3.3. Добрите европейски примери и приложими практики 

Естония 

От 01.01.2018 г. в Естония влиза в сила нов Закон за собствеността и 

сдруженията на собствениците, който въвежда задължителното управление чрез 

апартаментни асоциации/ сдружения на собственици, формирани съгласно 

разпоредбите на закона. 

По отношение на професионалното управление, все повече популярност добива 

модела на управление от обучен и сертифициран професионален домоуправител. 

Въпреки, че не е задължителна опция, до този вариант прибягват все повече СС, поради 

нежеланието и невъзможността собствениците на жилища да изпълняват неприсъщи и 

ресурсоемки функции на управление. 

Системата за квалификационно образование и обучение в Естония съдържа 

професионални и квалификационни стандарти за мениджър на МЖС, мениджър 

технически съоръжения, специалист технически съоръжения , техник. Образователните 

и обучителните курсове се провеждат от университетите, центровете за 

квалификационно обучение, частните училища и институции за учене през целия 

живот. Независимо от кого се провежда, важно в случая е да се отбележи, че от 

професионалното управление се изисква обучение и сертифициране по установения от 

държавата ред.  

По отношение на обновяването за ЕЕ, използването на сертифициран 

професионалист - „технически консултант“ - е задължително,  ако за цялостно 

обновяване за ЕЕ се прибягва до безвъзмездна финансова помощ.  Техническият 

консултант изготвя приблизителни бюджети за мерки за ЕЕ, проектиране, 

строителство, подготвя избора на изпълнители на СМР, проектиране и др., изготвя 

времеви графици и следи за изпълнението им. Основната задача на техническия 

консултант е да съветва СС по технически въпроси, по-специално преди началото на 

обновителните дейности, но също така и в по-късните етапи от процеса на обновяване. 

Всъщност СС решава какъв да е обхвата на услугите, предоставяни от техническия 

консултант. Техническият консултант: 
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 е физическо лице, което е преминало обучение за обновяване на жилищни 

сгради въз основа на обучителна програма, одобрена от Министерството на 

икономиката и съобщенията и е издържало изпит след обучението, даващо му 

право да действа като технически консултант; 

 е включен в списъка, публикуван на уебсайта на KredEx; 

 предоставя услугите си въз основа на писмено споразумение с СС; 

 осигурява услугите си независимо и безпристрастно при избягване на 

потенциални конфликти на интереси. 

 

Унгария 

В Унгария, собствениците на жилища по закон се задължават да сформират или 

да се присъединят към съществуваща асоциация на собствениците, която асоциация се 

регистрира данъчно и притежава данъчен номер. Този юридически статут на 

асоциациите налага те да планират дейностите по поддръжка, ремонт и инвестиции 

като едно цяло юридическо лице. 

По отношение на професионалното управление, след 2000 г. повечето асоциации 

наемат професионален домоуправител на сградата. В отделни случаи на малки 

жилищни сгради е възможно да се предпочете непрофесионален мениджър. 

За да може едноличен предприемач или компания да се кандидатира за 

професионален домоуправител, той трябва да бъде акредитиран от държавата като 

такъв след полагане на изпит, предшестван от учебни занятия. Те обикновено 

продължават 6 месеца, с 1 ден седмично присъствена програма. Програмата позволява 

обучението да се класифицира като независимо професионално обучение, което може 

да се използва или като самостоятелна квалификация, или като специализация в 

допълнение към съществуваща квалификация. Професионалните мениджъри трябва да 

докажат, че са квалифицирани и способни да управляват сградата, като по закон носят 

отговорност за лошо управление.  
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Общото събрание на собствениците  назначава професионалния домоуправител 

въз основа на  автобиография / референции и същият този орган може да го уволни, ако 

не отговаря на изискванията или очакванията на собствениците.  

Опитът на Унгария е доказал, че професионалното управление на жилищните 

сгради е нужда, възможност и задължително условие за достъпа до публични ресурси 

за целите на енергийното обновяване. Нужда, защото собствениците се нуждаят от общ 

единен глас, който да представлява техния интерес. Възможност, защото собствениците 

могат да пропуснат новопоявили се  възможности, когато няма специалист, който да 

следи нещата, и с който други лица, например специализираният консултант (описан 

по-долу), да поддържат връзка. Задължително условие, защото собствениците трябва 

непрекъснато да се образоват по специфичната тематика, а понякога дори да 

упражняват контрол след края на обновяването. Правилното поведение след 

приключване на обновителните дейности е много важно, ако спестяванията ще се 

ползват за изплащане на инвестицията, например регулиране на температурата и 

недопускане на загуба на топлина през отворени прозорци. Освен това сградата трябва 

да се поддържа след обновяването, а това изисква умения, които обикновените 

собственици нямат, както нямат и време. 

Що се отнася до обновяването за ЕЕ, опитът на Унгария сочи, че повечето от 

професионалните управители нямат необходимия специфичен капацитет и умения за 

планиране и изпълнение на цялостен проект за обновяване.  Поради тази причина, а и в 

търсене на рационални и ефективни решения, след 1995 г. се основават голям брой 

МСП, чиято основна дейност е да консултират  професионалните домоуправители, не 

само по отношение на осигуряване на най-добрите налични технологични съвети, но 

най-вече чрез предоставяне на всички основни опции на решения, чрез образователно-

рекламни материали, презентации, посредничество с банките при нужда от кредити, 

разработване на проекти, намиране на алтернативни източници на финансиране и т.н. 

Тези специализирани компании за управление на проекти или специализирани 

консултанти като цяло са МСП, и като такива проявяват  гъвкавост и способност да се 

адаптират към постоянно променящия се пейзаж от предизвикателства, като се има 

предвид, че всеки проект за обновяване обикновено има свои собствени специфики. 
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Тези компании оперират на пазарен принцип и се стремят в името на задържането на 

пазара да предлагат най-добрите съвети и най-доброто управление на проекти, което от 

своя страна им позволява да изграждат бизнес мрежа на базата на добри работни 

взаимоотношения с банките, институциите, предоставящи безвъзмездни средства, 

одитори, изпълнители и т.н. Тяхната отдаденост и нужда да инвестират сериозно в 

поддържането на такава ценна мрежа, основана на доверие и професионализъм, ги 

прави толкова необходими на пазара на ЕЕ. По-големите компании, които имат по-

високи фиксирани разходи, по-голямо текучество на персонала и т.н., са в 

неравностойно положение, когато става въпрос за изграждането на такава ефективна, 

включително разходо-ефективна мрежа. 

В Унгария „едно гише“ всъщност представлява множеството 

МСП/специализирани консултанти, всички, предлагащи едни и същи услуги в 

конкурентна среда, базирана на свободен пазар.  

В случаи на появила се възможност за обновяване за ЕЕ, професионалният 

домоуправител е този, който я представя  на вниманието на собствениците чрез 

електронна поща или по време на събрание. Това често се случва, след като 

специализираният консултант (основно консултант по енергийна ефективност, който 

продава идеята за обновяване) представи оферта си на професионалния домоуправител.  

3.4. Приносът на проект SHEERenov за осигуряване на условия за успешно 

осъществяване на процеса  

i. Разработване на Наръчник за създаване и утвърждаване на  успешни бизнес 

съюзи за цялостно обновяване на МЖС 

Наръчникът ще опише процедурата и начините за изграждане на успешни съюзи  

за предлагане на технически решения, подкрепа за достъп до финансиране, маркетинг и 

промоция сред собствениците на жилища, целящи да преодолеят съществуващите 

поведенчески, организационни, правни и социални бариери пред устойчиво 

обновяване. Ще бъдат включени и препоръки как да се гарантира постигане на 

качество, с цел печелене на доверието на собствениците. 

ii. Провеждане на семинар и ad hoc срещи за напасване на двата бизнеса 
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В рамките на тези мероприятия: 

 Всеки от бизнесите ще опознае спецификите на другия бизнес; 

 Съвместно бизнесите ще изберат най-ефективните комуникационни канали;  

 Съвместно бизнесите ще оптимизират процеса на обновяване чрез ясно 

разграничаване на функциите и разпределението на отговорностите от самото 

начало; 

 Съвместно бизнесите ще очертаят структурата на разходите и очакваните 

финансови потоци; 

 Съвместно бизнесите ще валидират постигнатите договорености с участието на 

собствениците на жилища. 

iii. Провеждане на модулни обучения за постигане на високо професионално ниво 

на управление на процеса на обновяване  

Обученията ще обхванат всички аспекти на процеса на обновяване в това число  

финансови, организационни и др. Ще бъде включен и специален модул за достъпа до 

финансиране. 

Обучението ще протече на два етапа: обучение за обучители и  пилотни 

обучения за фирмите от двата бизнеса.  

iv. Оказване на подкрепа на МРРБ за формулиране на необходими законодателни 

промени за целите на подобряване организацията на процеса и на базата на 

добрите европейски практики: 

‐ За повишаване отговорността на собствениците в етажната собственост; 

‐ За налагане на регулаторен режим върху бизнеса, извършващ професионално 

управление на жилищни сгради. 

Ще се формулират препоръки за промени в ЗУЕС, (на базата на проучените 

европейски практики), които да водят до по-добра организация на управлението на 

етажната собственост,  поддръжката и ремонтите на многофамилните сгради. 

Препоръките ще са свързани с повишена отговорност на собствениците, контрол на 

изпълнението на решенията на общото събрание и санкции при неизпълнение на 

задълженията. 
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Препоръки ще бъдат  формулирани и относно въвеждане на минимални 

изисквания към обхвата и нивото на качеството на услугите, предлагани на етажната 

собственост, минималния изискуем персонал и компетенции за изпълнение на такива 

услуги, други подходящи правила и изисквания за защита на интересите на етажната 

собственост. 

3.5. Решенията, които проект SHEERenov предлага 

В модела на One stop shop се предвижда ЕС чрез общото събрание да направи 

информиран избор на консултант по енергийна ефективност. В това си действие ЕС ще 

бъде подпомогната от: 

  професионалния домоуправител, който ще представи кандидатури на няколко 

фирми, включително и референции за натрупан опит и добро изпълнение; 

 информацията, получена като част от процес „Информационно осигуряване и 

повишаване осведомеността на гражданите“. 

3.6. Ресурсна и институционална устойчивост 

Ресурсната устойчивост се осигурява от разработения в рамките на проект 

SHEERenov наръчник и създадените бизнес съюзи като резултат от проведените срещи 

за напасване на двата бизнеса (консултанти по ЕЕ и професионални домоуправители), 

модулни обучителни програми за целите на изпълнение на функциите на 

„специализиран посредник“ и последващи обучения за допълване на познания и 

компетентности по спецификите на обновяването за ЕЕ. 

Институционалната устойчивост ще се осигури чрез: 

 Подкрепа за въвеждане на регулаторен режим по отношение на услугата 

„професионален домоуправител“ 

 Препоръка за налагането на професионалното управление  като задължителна 

форма на управление на ЕС/СС с цел   успешното превеждане на етажната 

собственост/СС през целия процес на енергийно обновяване, както го доказват 

добрите практики от другите европейски страни, включително Унгария и 

Естония; 
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 Създадена възможност в гилдията (БГФМА) за предлагане на модулни обучения 

за повишаване квалификацията и уменията на икономическите оператори в 

ролята на „специализиран посредник“ с цел подобряване на услугите, които 

предлагат и превръщането им в активен двигател и ускорител на процеса 

за обновяване на МЖС. 
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4. Подготвителни дейности, кандидатстване. Тестване на модела на 

терен 

4.1. Цел  

Целта на този съществен етап от проектния цикъл е, чрез последователна и 

синхронна работа „на място“ по всички аспекти (организационни, технически, 

финансови и социални) на процеса:  

1) етажната собственост да достигне до информирано и законосъобразно 

решение за сградно обновяване и ангажиране на ЕС с дейностите по обновяването;  

2) достигане до необходимото ниво на ресурсна и проектна готовност за 

изпълнението на СМР и действително прилагане на енергоспестяващите мерки. 

 

 Подготвителните дейности се провеждат на основата и в условията на 

осигурената подходяща информационна среда.  

Подкрепата за собствениците при осъществяването на подготвителните 

дейности е призвана да демонстрира основните предимства на принципа 

„обслужване на едно гише“: 

 Подкрепата е възможно най-близо до общността, „на място“, постоянно; 

 Ускорява дейностите по сградното обновяване чрез информиране, мотивиране и 

подпомагане на собствениците от самото начало и през целия процес;  

 Улеснява заинтересованите, но в началния етап все още неангажирани 

собственици, в проучване и намиране на практически, икономически изгодни и 

устойчиви енергоспестяващи решения;  

 Облекчава достъпа до финансови ресурси и изгодни условия на финансиране. 

 

Процесът на подготвителните дейности принципно включва: 

 Изясняване на потребностите от обновяване за ЕЕ и постигане на необходимото 

от гледна точка на закона съгласие;  
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 Установяване на техническото състояние и на сградата;  

 Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на 

необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за 

енергийна ефективност; 

 Бюджетиране (вкл. проектиране, строителство и надзор) за обновяване на 

сградата и разпределение на разходите между собствениците; 

 Проучване на възможностите за финансиране/ кредитиране и уреждане на 

финансовите въпроси; 

 Изготвяне и приемане на инвестиционен проект; 

 Оценка на съответствието на инвестиционния проект със същественото 

изискване по чл. 169, ал. 1от ЗУТ; 

 Упражняване на контрол на качеството. 

 

4.2. Потребности и нагласи  

Проведеното в рамките на проект SHEERenov анкетно проучване сред 

потенциални бенефициенти от многофамилни жилищни сгради констатира, че темата 

за сградното обновяване изобщо не е дискутирана в общността според значителна част 

от собствениците. Измежду посочените бариери, най-значителни  са тези от финансов 

характер, трудности с организацията, липса на разбирателство - съответно 50,7%, 

45,2% и 35,4% - това са точно проблемите, чието преодоляване е предмет на 

подготвителните дейности. Тези мнения индикират потребността и очакванията на 

собствениците от навременна информация и консултация по въпросите на 

обновителния процес – включително по детайлите и необходимите за предприемане 

действия от организационен, административен, финансов, технически характер, във 

всяка фаза на процеса, но особено в етапа на подготовката, преди взимането на 

информирано решение за обновяване. Навременната информация и комуникация е 

стъпка към преодоляване именно на най-често срещаните и считаните за най-

значителни пречки пред процеса на обновяване на МЖС. 

Нивото на мотивация за инвестиране и нуждата от движещи сили имат  

решаващо значение  за стартиране на цялостния процес на сградно обновяване за ЕЕ. 
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Именно трудностите по самоорганизацията в частта кандидатстване, са посочени като 

основна пречка.  

В Доклад 2.2. е формулиран изводът, че най-големите трудности са в следните 

направления: подготовка на документите и убеждаване на собствениците; 

постигане на необходимото съгласие, включително по начина на обновяване и 

вида на общите части; осигуряване на присъствие; организиране на събранията; 

установяване на контакт със собствениците, които не живеят в сградата. Все 

проблеми, намиращи решението си именно в подходящата „движеща сила“.  

Анкетното проучване разкрива висок дял респонденти, посочващи като основна 

„трудността с организацията - липса на  „инициатор и двигател“ на процеса на 

обновяване”. Това е индикатор, че е в развитие процес на разбиране и осъзнаване на 

сложността на процеса и значителните трудности, с които се сблъсква общността при 

инициирането и изпълнението на обновяването – от достигане на решение за 

обновяване, през проблемите с набирането на средства и на финансирането, до 

изпълнение на обновителните дейности и контрол по качеството. Налице е, 

действително, необходимостта от „движеща сила“, способна да ръководи процеса и да 

осигури стратегическа и оперативна подкрепа на собствениците във всеки един от 

аспектите на процеса.  

4.3. Добрите европейски примери и приложими практики 

Естония: 

Според нормативната уредба в Естония, решенията, взети от мнозинството 

собственици (в общото събрание на етажната собственост - официалната институция, 

оправомощена да взема решения, включително за сградно обновяване) при спазване на 

разпоредбите на местната нормативна уредба, са задължителни за изпълнение.  

 Както е посочено по-горе в настоящия доклад, В Естония концепцията 

„обслужване на едно гише“ е въплътена в публичната финансова институция „KredEx“ 

(на централно ниво).  KredEx повишава информираността на гражданите (вкл 

посредством информационни материали за повишаване на енергийната ефективност на 
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съществуващи сгради), извършва анализи и провежда проучвания, разпространява 

добри практики. 

СС избират технически консултант от списъка със сертифицирани технически 

консултанти на „KredEx“. Избраните технически консултанти играят в голяма степен 

ролята на „специализиран посредник“.   Те консултират и оказват техническа помощ 

при бюджетните разчети за проектиране и строителство, графици на изпълнение 

провеждане на необходимите процедури. Основната задача на техническия консултант 

е да консултира сдруженията по технически въпроси, в частност преди старта на 

обновителните работи, но и в следващите фази на проекта. Точният обхват на 

възлаганата услугата се определя от сдружението 

Унгария: 

Като основно изискване, собствениците на жилища следва да формират 

асоциация на собствениците (AС) или да се присъединят към по-широката мрежа на на 

жилищната асоциация (ЖА); разликата е, че АС е управленско тяло за една отделна 

сграда, докато ЖА управлява няколко сгради, често съседни или сгради свързано 

застрояване. Независимо дали се отнася до АС или ЖА, висшето управленско тяло е 

комитет на общото събрание (ОС), където при гласуване са нужни 50% +1 за 

прокарване на решения, които след това се изпълняват от екип на професионалния 

мениджмънт.  

За проектите по обновяването за ЕЕ, тези  АС/ЖА функционират като 

юридически лица, които нааемат ЕЕ консултанти, енергийни одитори, строителни 

фирми, кандидатстват за заеми пред търговските банки, за държавни субсидии и за 

подпомане пред местните власти. Взетите от АС/ЖА решения са задължителни за 

изпълнение за всички собственици: 

 1) директно, посредством професионалния мениджър/ домоуправител и 

задълженията на собствениците, залегнали в уставните документи; 

2) чрез медиатори или 

3) чрез съдебни искове/ решения. ОС взима законосъобразно решение с просто 

мнозинство, а мениджърът изпълнява практически това решение. ОС заседава поне 
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веднъж годишно, но и по-често, особено когато трябва да се вземат важни решения, 

които не са от компетентността само на професионалния мениджър/ домоуправител.  

Професионалният мениджър/ домоуправител представя доклад на ОС веднъж 

годишно и информира собствениците по съществените въпроси на етажната 

собственост; той изпълнява решенията на ОС, и когато възлага поръчки на външни 

изпълнители (например във връзка с обновяването), следва да представи на ОС поне 3 

независими опции/оферти. На същия принцип се избира и самия Професионален 

мениджър/ домоуправител от ОС – избор между две/три оферти.   

Ролята на „специализирания посредник“ се изпълнява от голям брой фирми 

(МСП), създадени след 1995 г. точно с тази цел – да консултират и подпомагат 

Професионалния мениджър/ домоуправител и АС/ЖА, не само посредством съвети и 

консултации по технически проблеми и технологични решения, но също, и най-вече, 

посредством предоставяне съдействие при избора на важни въпроси, чрез презентации, 

брошури и рекламни материали; действат като посредник между банки и АС/ЖА, 

подготвят заявленията за кредити, за  грантове, търсят алтернативни приходи и т.н.  

Наложилите се специализирани фирми са в голямата си част МСП, поради 

тяхната по-гъвкава организация, способността им за адаптиране към различните 

предизвикателства, които изникват с всеки проект по обновяване, и поради 

конкурентните им цени. Тези фирми действат на пазарен принцип, и поради това, за тях 

е въпрос на просперитет, а и на оцеляване, да предложат най-добрата услуга и най-

добрия мениджмънт, което от своя страна им позволява да изградят своя мрежа по 

веригата на предлагането, създавайки добри връзки с банки, организации предоставящи 

грантове, енергийни одитори, строители и т.н. Това е и основата на създадената тяхна 

потребност и желание да инвестират интензивно  в поддържането на тази мрежа от 

контакти, базирана на взаимно доверие и професионализъм, както и в превръщането им 

в най-важния фактор в пазара на ЕЕ. В Унгария „обслужването на едно гише“ е 

всъщност точно наличието на широка мрежа от МСП, предлагащи една и съща услуга в 

силно конкурентна среда. 

Професионалният мениджър/ домоуправител е отговорен за представянето на 

възможността за ЕЕ обновяване на вниманието на собствениците. Най-често това се 
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осъществява чрез първоначален контакт и оферта от страна на  специализирания 

консултант към мениджъра. Мениджърите, работещи с  АС/ЖА, са заинтересовани да 

представят идеята за обновяването, което от своя страна обогатява тяхното собствено 

портфолио – мениджърите осъществили набор от няколко сградни обновявания, са 

високо ценени на пазара. 

4.4. Приносът на проект SHEERenov за осигуряване на условия за успешно 

осъществяване на процеса – тестване на модела на терен 

Планираната подкрепа на собствениците по проект SHEERenov на 

подготвителния етап по същество тества модела на терен - за преодоляване на 

идентифицираните бариери от организационен, технически и финансов характер. 

Общинската администрация оказва информационна и комуникационна подкрепа още с 

декларирането на интерес от страна на собствениците в етажната собственост, и чрез 

синхронизирани действия осъществяването на цялостната подкрепа се поема от 

специализирания посредник. Фокусът е върху конкретните потребности на 

собствениците на жилища с цел изграждане на доверие в общността - включени са 

експерти със знания и доказан опит в подобни дейности.  

i. Проектни наръчници и ръководства за стандартизирани дейности - 

Процедурен наръчник  (Procedural Manual); Организационно  ръководство 

(Engagement Toolkit) и  Техническо ръководство (Technical Toolkit) 

Процедурният наръчник ще ползва местните власти за предоставяне на насоки и 

информация за гражданите, при проява на интерес и необходимост от информация и 

съдействие от „гишето“. В Организационното  и  Техническото ръководство са 

разписани в детайл стандартизирани процедури и стъпки за етапите по-долу. 

ii. Предварителни срещи/ консултации с представители на сдружения/ етажна 

собственост, проявили интерес  

Групови консултации се провеждат на място с етажните собствености, 

декларирали интерес в резултат на повишената осведоменост и информираност на 

собствениците (РП7).  Срещите и консултациите се провеждат в удобно за 

собствениците време. Собствениците ще бъдат консултирани по всички ключови 
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въпроси на обновяването (започвайки от ползите от сградното обновяване за ЕЕ – 

редуциране на енергийните сметки; повишени комфорт на обитаване и стойност на 

имота); необходимите стъпки в рамките на процеса, подкрепата, която ще бъде 

оказвана от екипа на проекта. Ще бъдат обсъждани въпросите, свързани с най-големите 

трудности по реализирането на процеса, включително със собственици, първоначално 

несъгласни с предприемане на дейстяия по сградното обновяване.   

iii. Предварителна оценка на техническото състояние на сградата и предложения 

на възможни пакети ЕЕ мерки  

На ЕС, постигнали минимум 50% съгласие за предприемане на по-нататъшни 

стъпки в процеса, ще бъде оказана техническа помощ по извършване на предварителна 

оценка на техническото състояние на сградата, и ще бъдат предложени възможни 

пакети от ЕЕ мерки, за да бъде избран най-подходящия пакет от гледна точка на 

потребности и финансови възможности.   

iv. Проучване за осъществимост на мерките и бюджетиране 

Проучването цели да определи техническите, енергийни и икономически 

характеристики на определена инвестиция за ЕЕ. Това е технико-икономическо 

проучване за оценка на състоянието на сградата от гледна точка на енергийна 

ефективност; калкулации и възможни енергоспестяващи мерки със съответните 

резултати от прилагането на всяка мярка. С изготвянето на предварителен бюджет 

собствениците получават разчет на разходите за съответния пакет и разпределението на 

инвестицията между собствениците. 

v. Помощ за постигане на информиран избор и съгласие/ решение за обновяване. 

До решението за обновяване се достига на базата на достъпа до информация за 

финансиране посредством публични грантове и кредити.  

vi. Обследване за ЕЕ. 

Всяка ЕС, достигнала до съгласие и решение за обновяване, ще получи 

безплатно  в рамките на проект SHEERenov енергийно обследване на сградата, на 

базата на вече готовия бюджет. Този разход е и ще остане допустим за БФП, като 
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приносът на собствениците е предмет на уточняване в зависимост от условията на 

схемата за финансиране. 

Доколкото по проекта изготвянето на ТО и ТП не е допустима за финансиране 

дейност, а същевременно трябва да се оцени допустимостта на сградата от гледна точка 

на нейната конструктивна устойчивост, ще се изготви конструктивна оценка по видими 

белези за сградите, неразполагащи с ТП. 

4.5. Решенията, които проект SHEERenov предлага 

Докато дейностите по информационното осигуряване се осъществяват от 

местните власти/ Столична община и районните администрации чрез  отговорните 

общински служители, конкретната работа по техническа, юридическа и финансова 

консултация и планиране на място в ЕС се извършва от специализирания посредник – 

съвместно от професионални домоуправители и енергийни одитори.  

4.6. Ресурсна и институционална  устойчивост 

Ресурсната устойчивост се осигурява от разработените в рамките на проект 

SHEERenov стандартизирани документи и обучения за екипите на специализирания 

посредник. 

Институционалната устойчивост ще се осигури чрез предложения за законодателни 

промени (ЗУЕС), (ако се прецени, че са необходими)  насочени към облекчаване на 

процеса на вземане на решения за обновяването и по отношение на: 

  изискуемите кворум и мнозинство за вземане на решение за обновяване; 

 изискването за присъствено участие (лично или чрез представители) във 

вземането на решения; 

 проблема с необитаваните жилища в обитавани сгради за намиране на 

практическо решение по постигане на съгласие и достъп до жилищата. 
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5.  Финансиране 

5.1. Цел  

Една от заложените цели в проекта е да се предложи и тества устойчив модел на 

финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор в България. Това  

означава: 

 създаване на предпоставки за  въвеждане на принципа на съ-финансиране като 

замяна на модела на 100% финансиране с публични ресурси; 

 съобразяване с идентифицираните предизвикателства: 

1. Дълбокото обновяване струва относително скъпо, изисква значителни средства, с 

каквито голяма част от собствениците в една сграда не разполагат. Анализът на 

доходите и разходите на домакинствата в Р България (разпределени в децилни 

групи 1 ) спрямо размера на потенциалната инвестиция за обновяване сочи, че 

разходът  могат да си позволят (без особени затруднения) не повече от три-четири 

децилни групи. Поради социалния и финансов микс в сградите, обаче е налице 

необходимост от субсидията за всички, с цел мотивация всички собственици да 

обединят усилия за обновяване на цялата сграда.  

2. Все в тази връзка, немалка част  от собствениците се недоотопляват, основно 

поради финансови причини – изводът е на база информационния масив на АУЕР за 

енергийните характеристики на обследваните жилищни сгради през периода 2015 - 

2019 г: установява се, че стойността на  реално потребената енергия за отопление е 

приблизително два пъти по-ниска от необходимата за достигане на нормативните 

параметри на микроклимата – поради поддържаните ниски среднообемни 

температури на кондиционираните пространства в жилищните сгради 

(недоотопляване).    

Поради това реалният срок на възвращаемост  на инвестицията е прекалено дълъг и 

представлява сериозен демотивиращ фактор за собствениците от една страна, и за 

търговските банки да отпускат кредити от друга.      

                                                            
1 Децилните групи се получават чрез статистическо разделяне по признака „общ доход средно на лице“, в 
резултат на което се получават десет групи с приблизително равен брой лица. 
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3. Във всяка сграда има наличие на собственици, които не са в състояние да 

инвестират в енергийна ефективност. Съгласно оценките на бедността на Евростат и 

НСИ по субективни индикатори  свързани с материални лишения на домакинствата 

(EU-SILC), като такива се самоопределят в рамките на около 30% от населението на 

страната. Това са домакинства, които се ограничават при отоплението на жилището 

поради недостиг на средства, изпитват затруднения при плащането на време на 

разходи за жилището (ток, вода, отопление), както и не могат да посрещнат със 

собствени средства неочаквани финансови разходи (какъвто е разходът за участие в 

схеми за ЕЕ на жилищни сгради, изискващи съфинансиране от собствениците). На 

тази база, би могло да се направи допускането, че това би бил вероятният процент 

на собственици, чието финансово състояние би представлявало проблем за отделяне 

на средства за цели, извън обичайните им нужди.  Без допълнителна, целева 

публична подкрепа за участието им, обновяването на сградата е поставено под риск 

да не се реализира. Това показва чуждестранния опит. 

Ефективното и ефикасно адресиране на тези предизвикателства предполага 

схемата  за финансиране да е изработена на базата на комбинация: 

 БФП, която да покрие част от разходите и да направи възможно изплащанията 

по заем за сметка на реализираната икономиия на енергия в разумен срок2,  

 Собствено финансиране, осигурено чрез улеснен достъп до кредитен ресурс, 

обезпечен с гаранции, предоставени безплатно за крайните получатели2 

 Допълнителна целева помощ, осигурена за социално уязвими собственици. 

 

Целта  е с помощта на „специализиран посредник“ /компетентен консултант да 

се оцени възможността на ЕС/СС да осигури целия необходим дял от собственото 

финансиране, по-конкретно: 

 да се оценят възможностите на собствениците за осигуряване на собственото 

финансиране; 

                                                            
2 В контекста на Препоръчителните  указания на ЕК към План за възстановяване и устойчивост – 1 
Компонент на реформи и инвестиции - вълна за обновяване, насочена към повишаване на енергийната и 
ресурсна ефективност https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/component_renovation.pdf  
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 да се идентифицират нуждите от кредитни средства и оцени 

кредитоспособността на собствениците; 

 да се решат проблемите с неплатежоспособните собственици. 

 

5.2. Нужди и нагласи на собствениците и финансовите институции 

Докладът от анализа на събраната информация и проведените проучвания (Д2.2) 

посочва, че въпросът, свързан с финансирането, се възприема от собствениците на 

жилища като един от съществените проблеми пред процеса на обновяване за ЕЕ. Два са 

аспектите на невъзможността да се осигури собствено финансиране: 

 ниската кредитоспособност, при действащите пазарни условия, на част от 

собствениците в една сграда; 

 неплатежоспособните собственици – те не са в състояние да си позволят 

допълнителна тежест върху бюджетите си. Подобни собственици има в почти 

всяка МЖС. 

 

Ниска кредитоспособност 

Проведеното анкетно проучване показва нагласата на немалка част от 

собствениците да участват в сградно обновяване с осигуряване на собствени средства.  

Тези, които са посочили банковите кредити като източник на собственото финансиране, 

формулират разбирането си за преференциални условия като съчетание от няколко 

фактора: (1) начало на изплащане на кредита - след приключване на обновяването на 

сградата; (2)  без изискване за поръчители; (3)  срок на погасяване на кредита - до 120 

месеца при месечна вноска до 50 лв.  

Същевременно, за значителна част от от респондентите (над 2/3) 

средномесечната стойност на енергийните разходи на домакинството (отопление/ 

охлаждане, топла вода и електричество) надхвърля 100 лева. 

Доклад 2.2 установява релация между посочената средномесечна стойност на 

енергийните разходи на домакинството и очакваните бъдещи енергийни 
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спестявания след прилагане на мерките - намеренията на собствениците са именно 

реализираните енергийни спестявания да служат за погасяване на кредита:   

За близо 70% от респондентите средномесечната стойност на разхода на 

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

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

Същевременно, при прилагането дори само на традиционните ЕСМ  (по 

сградните ограждащи елементи + ЕСМ по осветление и ел. системи в общи части) 

процентът на енергийните спестявания варира в граници 35% - 55%. При прилагане и 

на други подходящи ЕСМ - до 60% (Доклад Д 2.1 - „Преглед и анализ на националния 

жилищен сграден фонд“ 2020 г.). 

Има потенциал и за още по-значителни енергийни и разходни спестявания. За 

страната, от обновени близо 2 200 МЖС, 91% от които с клас на енергопотребление 

„Е“, „F“ и „G“ (класовете с най-лоши енергийни характеристики) преди изпълнение на 

ЕСМ, след изпълнение на ЕСМ е постигнат клас на енергопотребление „B“ – за 14% от 

сградите, и клас „С“ – за 86%. За територията на Столична община съответно: обновени 

близо 200 МЖС; от тях с клас на енергопотребление „Е“, „F“ и „G“ преди изпълнение 

на ЕСМ – 90%; след изпълнение на ЕСМ – постигнат клас на енергопотребление „B“ - 

16%, и клас „С“ - 84% (информация от Д 2.2. на база анализирани данни на АУЕР).   

Предвид  тази статистика би могло да се приеме, че при посочения среден 

разход 150 – 160 лева за мнозинството от домакинствата, реализираните енергийни 

средномесечни спестявания ще са в рамките на 50 лв (при спестена енергия в долната 

част на цитирания диапазон 35-55 до 60% спестявания) и дори до 1,5-2 пъти повече (в 

горната му част). Това логично се вмества в изразената от много собственици 

благосклонност към възможността за осигурен достъп до кредитен ресурс на 

преференциални условия (срок на погасяване до 120 месеца при месечна вноска до 50 

лв, или близко до това). 

Разчетите по-горе са направени на база потребление по базова линия, в 

съотвтетствие с нормативната уредба, при отчитане на факта, че немалка част от 

собствениците се недоотопляват (респективно паричната стойност на реалните 

спестявания може да бъде по-малка, рефлектиращо в необходимост от БФП). 
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По отношение на достъпа до кредитен ресурс, Д 2.2 анализира финансовата 

схема на проект ЕОБД - за етапа, в които е имало изискване за осигуряване на 

собствени средства. Докладът заключава, че вариантът с индивидуални кредити на база 

индивидуална оценка на кредитоискателите от страна на търговската банка е бил 

неефективен и неработещ. Собствениците, които са се  нуждаели от кредити, в общия 

случай не са могли да покрият изискванията на търговската банка.  

Практиката в страните от ЕС показва, че вариантът с предоставянето на колективни 

кредити е работещото решение, още повече, когато става дума за широкомащабен 

процес на обновяване за ЕЕ. Преимуществата са:  

 Възможност за собственици, които са платежоспособни, но формално не 

отговарят на условията за индивидуално кредитиране от търговските банки да 

получат достъп до такова; 

 Спестява разходи на търговските банки за индивидуална оценка на 

кредитоспособността, което от своя страна осигурява възможност за заплащане 

на посреднически услуги за доведен клиент. 

В страната ни, търговските банки кредитират индивидуални и корпоративни 

клиенти и не припознават ЕС/СС като кредитоискател. Като основание за това, банките 

сочат пречки в нормативната уредба – липса на адекватно уреден статут на 

юридическо лице. 

Осигуряването на обезпечение за получаване на кредит е още едно 

предизвикателство пред ЕС/СС, доколкото ЕС/СС не разполагат с общи активи. Макар 

и да е сходна ситуацията в другите страни на ЕС, решения са намерени по линия на 

банкови сметки на СС. Съгласно ЗУЕС, обаче, ЕС/СС няма право да поддържа сметка в 

търговска банка. Обратното би служило като индиректна индикация за 

кредитоспособността на етажната собственост 

 

Неплатежоспособност 

Наличието на социално уязвими собственици  в почти всяка МЖС е сериозна 

бариера пред масов процес на енергийно обновяване.  Анализът на Д 2.2 сочи, че: 

 Действащите форми на социална подкрепа не могат да отговорят на 

финансовите нужди на мащабен процес за обновяване за ЕЕ; 
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 Създаденият централизиран механизъм за отпускане на допълнителна целева 

помощ в началната фаза на проект ЕОБД (когато е имало изискване за 

осигуряване на собствени средства) е бил ресурсоемък и неефективен.  

Процедурата по одобряване е продължавала с месеци, ангажирала е много 

експерти от различни ведомства, а резултатът е незначителен в сравнение с 

вложените ресурси. 

  Доколкото жилищната политика, по същество е местна политика, трябва да се 

разгледа възможността темата за целевите помощи за обновяване да бъдат третирани в 

контекста на  общинската социална политика и социалните помощи да бъдат отпускани 

от или през местните власти.  

 

5.3. Добрите европейски примери и приложими практики 

Във всички страни-членки финансовата схема за обновяване за ЕЕ включва 

компонент „безвъзмездна финансова помощ“ и компонент „осигурен достъп до креди 

при преференциални условия“. 

 

Естония 

Безвъзмездните средства за обновяване за ЕЕ са предназначени за жилищни 

сгради, построени преди 1993 г. Размерът на безвъзмездните средства е до 30% от 

общите разходи за обновителните дейности в град Талин и град Тарту и до 40% за 

селските общини, съседни на гр. Талин и гр.Тарту. В останалата част на страната 

размерът е до 50% от общите разходи за обновителните дейности. 

Политиката, водена на национално ниво е насочването на повече безвъзмездни и 

заемни средства за регионите с по-ниски доходи.  

През годините е имало финансови схеми, които са определяли размера на 

безвъзмездните средства в зависимост от постигнатите енергийни характеристики на 

сградите. 

Всички големи частни банки в Естония предлагат заеми за обновяване на 

жилищни сгради. Заемът се отпуска на името на СС. 
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Ако търговската банка оцени даден заем за СС като рисков, то, тогава се 

прибягва до гаранционна схема на KredEx.  

Като цяло, СС се оценяват като надеждни клиенти. Малко са случаите, в които СС са 

имали проблеми с изплащането на заема. 

 

 

Унгария 

Размерът на безвъзмездните средства никога не е надвишавал 60% от общите 

разходите, като в повечето случаи е бил между 30% и 40%. Останалата част до общия 

размер на разходите е била покривана от преференциални банкови заеми. 60% 

безвъзмездно финансиране е било одобрявано за проекти, предвиждащи внедряване на 

ВЕИ и/или мерки за дълбоко обновяване. 

  На по-следващ етап обновяването за ЕЕ се е финансирало от изцяло 

субсидирани заемни средства -  осигуряване на субсидии в диапазона от 35 до 70% от 

лихвения процент. 

Заемът се е отпускал на СС, който е трябвало да се грижи за навременното му 

погасяване. Към собствениците с нередовни вноски са се прилагали мерки, които биха 

се приложили при неплащане на всяко друго задължение към СС. Ако изплащането на 

вноските е било тежест за някои от собствениците, то за решаването на проблема   е 

помагал и специализирания консултант, с или без помощта на социалните институции. 

Търговска банка би предоставила на СС заем при изгодни условия  без  

осигурена държавна субсидия на лихвения процент или намеса на гаранционен фонд, 

стига СС да се е управлявало добре в продължение на поне 2 години, да няма 

непогасени сметки и поддържа спестовна сметка в банката с наличност, покриваща 

20% от разходите за обновяване. Тъй като чрез спестовната сметка, финансовото 

състояние на СС и ежедневният паричен поток стават пряко видими за банката. 

Изискването за поне 20% спестяване представлява своеобразна вътрешна гаранция, до 

която банката може да прибегне  в случаи, че СС се окаже в невъзможност да изплаща 

заема.  

Субсидираният лихвен процент и гаранциите правят заемния продукт още по-

привлекателен. В годините подобни финансови инструменти са предоставяни от 
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различни институции, в това число Глобалният фонд за подпомагане, Световната 

банка, Международна финансова корпорация, а в последните 7 години и ЕФРР и ЕСФ 

на ЕС. 

Досега комбинацията от безвъзмездна помощ, в размер до 30% от общите 

разходи и заем при преференциални условия (предоставен от търговски банки чрез 

гаранции за заеми) се оказват най-добрата и ефикасна комбинация. Комбинацията от 

заем и безвъзмездна помощ от 20% също е работещ вариант. Банките могат да 

управляват риска, стига да имат работа с едно юридическо лице в лицето на СС, а не с 

различни собственици.  

 

Литва 

Програма за енергийна ефективност в многофамилни сгради в Литва 

В Литва енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради се 

финансира чрез финансови инструменти в комбинация с безвъзмездни средства. 

Доколкото схемата е призната за най-добра практика в страните – членове на ЕС и в 

много отношения е приложима за българските условия, по-долу е разгледана подробно. 

 

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ: 

Чрез финансовите инструменти се предоставят дългосрочни заеми с ниска 

лихва за крайни получатели, без да е необходимо обезпечение.  

Собствениците в един блок, представлявани от своите администратори (избрани 

на пазарен принцип или назначени от общината) получават консултации за обновяване 

и подкрепа от правителствената агенция VšĮ ‘Būsto energijos taupymo agentūra’ - 

Housing and Energy Saving Agency - BETA) за изготвяне на Формуляр за 

кандидатстване за обновяване.  

Строителните работи се извършват  в един пакет за цялата сграда, като 

Изпълнителят получава плащане директно от финансовия посредник от името на 

всички крайни получатели.  
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Правната и техническата подкрепа, предоставена за улесняване на този процес е 

ключов фактор за ускоряване на процеса на обновяване. За целите на обновяването са 

извършени  необходими законодателни промени. 

В рамките на гаранционен инструмент се предоставя портфейлна гаранция за  

първа загуба,  покриваща 80% от загубите, понесени от участващите търговски банки 

по отношение на всеки изискуем  кредит, и до максимален размер от 25% на 

кумулативните загуби в портфейла.  

С оглед на ограниченията на капацитета на пазара за подкрепа на гаранционния 

инструмент, и на основата на предварителна оценка, извършена през 2019 г е 

идентифициран потенциал за разработване на инвестиционна платформа с 3-

степенна структура за поделяне на риска между различни участници- финансиращи 

институции:  

 частта за първостепенния (first loss) риск е съставена от вноски от ЕФРР и 

финансовия посредник (при условия pari passu). Този транш има най-високото 

ниво на риск, тъй като всички неизпълнения в базовия портфейл от заеми за 

модернизация първо ще доведат до загуби за това ниво на  финансиране; 

 подчинен (junior) дълг (например от международни финансови институции). 

Това е по-ниско рисково ниво, но действа като допълнителна защита на 

първостепенния  риск;   и 

 основен (senior) дълг (например от търговски банки). Най-ниският рисков слой, 

тъй като евентуални загуби биха възникнали само в сравнително малко 

вероятния случай, че неизпълненията в заемния портфейл  надвишават както 

първоначалните загуби, така и подчинените дългови слоеве. 

Структурата е предназначена основно за привличане на няколко нови публични 

и частни инвеститори на пазара, които ще осигурят финансиране в рамките на 

структурата, възползвайки се от експертния опит на специализиран финансов 

посредник при създаването и управлението на кредити за обновяване за ЕЕ. 

 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ: 
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Безвъзмездните средства се предоставят чрез отделни операции за подготовка на 

проекта, организацията на процеса и др. от една страна и от друга – за СМР. Стимулира 

се   изпълнението на проекти, които отговарят на определени цели за енергийни 

резултати.  

Безвъзмездните средства за СМР се изплащат директно на банките от BETA, за 

да могат да бъдат използвани като предплащане на заемите. 

Безвъзмездната финансова помощ покрива следните типове разходи: 

 Техническа помощ за покриване на разходите за: 

 изготвяне на инвестиционен план и проектно предложение; 

 изготвяне на енергийни одити преди и след модернизация; 

 технически проект; и 

 администрирането на проекта за обновяване за енергийна ефективност на 

сградата; 

 Лихвени субсидии, за да помогнат за намаляване на разходите за заеми за крайните 

получатели; 

 Капиталови отстъпки от 30% от разходите по проекта (БФП), за да се даде 

възможност за предсрочно изплащане на част от заема в случаите, когато са 

постигнати минимални стандарти за енергийни характеристики; и 

 Допълнителна 10% отстъпка от капитала на разходите по проекта (БФП), когато се 

постигат допълнителни мерки за енергийна ефективност. 
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Техническа подкрепа за организацията на процеса 

Отговорността за изпълнението на програмата е  възложена на агенцията BETA, 

създадена от правителството към Министерството на околната среда.   

Проектите се инициират от Администратора на жилищната  сграда. 

Заявлението се подава от него, от името на етажната собственост.   Администраторът се 

избира на пазарен принцип от  етажната собственост или се назначава от общината 

(при определени условия и ако собствениците не могат да се организират). 

Заявления за финансова подкрепа  се подават до ВЕТА, която оценява и 

одобрява предложенията на база на съответствие с изискванията на националния пакет 
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за безвъзмездна финансова подкрепа, изискванията на финансовия инструмент  и 

бизнес плана на кандидатстващата етажна собственост. 

 

Лихвени субсидии 

Държавата предоставя бюджетни средства за субсидиране на  лихвените 

проценти, за да се намалят разходите за заеми. Ниската цена на заемите е важна 

характеристика, която прави Заема за ЕЕ привлекателен за собствениците на 

апартаменти. По време на първата фаза на програмата, когато заемите се финансират с 

публични средства, кредитополучателите се възползват от заеми с фиксиран, нисък 

лихвен процент през целия период на договора. След разширение на схемата и 

привличането на частни финанси се поддържа фиксиран лихвен процент от 3% 

годишно по заеми за първите пет години. 

Субсидирането  на лихвения процент се управлява от ВЕТА, а финансовият 

посредник отговаря за изчисляването на размера на дължимата субсидирана лихва. 

Искания за плащане се подават на BETA за всеки допустим заем на месечна база. 

 

Капиталови отстъпки (БФП за строителството) 

Финансовите инструменти за заем за ЕЕ  са комбинирани с  програма за 

капиталови отстъпки,   които субсидират част от заемите на крайния получател, в 

случай че са постигнати определени минимални стандарти за ефективност на 

използването на енергия.  

 

След приключване на строителните работи се извършва енергиен одит на 

работите от сертифициран експерт. Когато БЕТА се убеди, че са постигнати конкретни 

цели за енергийни характеристики, БЕТА извърва еднократно плащане до 30% от 

разходите за изпълнение на финансовия посредник, който от своя страна отписва 

еквивалентна част от заемите на крайния получател. Допълнителни 10% намаление на 

капитала се задейства, когато се предприемат допълнителни мерки за енергийна 

ефективност.  
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Друга програма за отпускане на капиталови отстъпки  е приложена под 

ръководството на местните власти. Това има за цел да подпомогне домакинствата с 

ниски доходи, участващи в схема за енергийна ефективност, подкрепена със Заем за 

ЕЕ.  Квалифицираните за тази помощ домакинства с ниски доходи имат право на 

капиталова отстъпка от 100% от стойността на строителството и всички други 

съответни разходи. Подобно на схемата, управлявана от ВЕТА, след като енергийният 

одит удостовери, че целите за енергийни показатели са изпълнени, местната власт 

извършва плащане на финансовия посредник, който след това се използва за 

предсрочно изплащане на заема. 

Практиката за използване  на безвъзмездни средства за капиталови отстъпки в 

комбинация с финансови инструменти като част от една операция е силно насърчена с 

новия CPR 2021-2027 чрез осигуряване на повишена гъвкавост и облекчение на 

правилата.   

 

ДЪРЖАВНА ПОМОЩ 

Финансовите инструменти и свързаната с тях безвъзмездна помощ са насочени 

към финансиране на подобряването на жилищата. Като правило, по-голямата част от 

крайните получатели са физически лица, които не се считат за предприятия, 

извършващи икономическа дейност и следователно попадат извън обхвата на 

правилата за държавна помощ.  

Доколкото има особености, те са взети предвид в дизайна на програмата. 

Администрирането на въпросите, свързани с държавна помощ се извършва от ВЕТА, 

която събира информация от собствениците чрез Администратора на сградата,  издава 

сертификат за помощ „ под “de minimis” , отговаря за  подаване на  необходимата 

информация към националния регистър за държавни помощи. 

Изключително важна характеристика на заема за ЕЕ  е, че условията са били 

направени по начин, който гарантира прехвърляне на ползите и 

задълженията/непогасените разходи на кредитополучателя, в случай че имотът бъде 

продаден или прехвърлен на трета страна.  
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ИНТЕГРИРАНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОБНОВЯВАНЕ ЗА ЕЕ  

Концепцията за интегрирани услуги  е разработена, за да отразява специфичните 

местни условия и адресира редица потенциални бариери в Литва. 

Мерките, които се прилагат чрез ВЕТА, осигуряват на жителите ясна и 

дефинирана процедура, подкрепена от законодателство, въведено за да улесни 

изпълнението  на програмата. 

Важна част от интегрираната концепция е подкрепата, предоставяна от 

правителствената Централна служба за обществени поръчки (CPO), създадена към 

Министерството на икономиката. CPO е осигурил рамка от опитни изпълнители, до 

които могат да имат достъп собствениците  и администраторите. Това осигурява 

увереност  на собствениците, че проектирането и изпълнението на мерките за 

енергийна ефективност ще бъдат извършени в съответствие с най-добрите практики в 

тази област.  

За да предоставят на жителите гъвкавост да реагират на специфични пазарни 

условия в различни части на страната, собствениците/администраторите също имат 

възможност (1) да използват независим процес на възлагане на обществени поръчки, 

когато използването на CPO се провали, и (2) да проведат допълнителна процедура 

чрез CPO, за да се получат и други оферти. 

Проектното изпълнение е схематично представено по-долу: 
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Администраторите на сгради, които искат да инициират проект, се свързват с 

BETA, които извършват първоначална оценка на допустимостта. Проектите, преминали 

този етап, получават безплатни технически съвети и подкрепа от ВЕТА, за да подготвят 

проектното предложение за консултация със собствениците  на жилищния блок. 

Ключов момент е одобрението на проекта за обновяване от собствениците в 

многофамилната  жилищна сграда, предприето чрез гласуване на общо събрание. 

Законодателството, променено  за да подкрепи програмата, предвижда, че когато 

мнозинството от собствениците (50% + 1) гласуват в подкрепа на проекта, 

администраторът на сградата може да придвижи въпроса за вземане на заема в полза на 

или от името на всички собственици на жилищни блокове. Изискването по критериите 

за кредитиране на финансовия инструмент е одобрение от минимум 55% от 

собствениците  в полза на схемата. 

След като проектът бъде одобрен, етажната собственост трябва отделно да 

кандидатства  пред финансовия посредник за одобрение на финансирането. В същото 

време ВЕТА събира необходимата  информация за държавната помощ от 

собствениците в  сградата. 

С администратора на сградата се подписва един договор за кредит за 

финансиране на проекта, като на името на администратора на сградата се открива 

банкова сметка за получаване на заема. Договори за строителство се сключват от 

администратора с Изпълнителя на строителните работи. Плащанията към 

изпълнителите се извършват директно от финансовия посредник за завършени  етапи, 

верифицирани от ВЕТА, и чрез сметките на администраторите. 

Главницата и лихвите по кредита се изплащат от администратора на сградата 

към финансовия посредник на месечни вноски и администраторът на сградата е 

отговорен за събирането на плащанията от всеки краен получател. На практика това 

става чрез „такса за услуга“, таксувана от администраторите на жителите. Обикновено, 

тъй като това включва енергийни разходи, разходите за отпускане на заеми вероятно 

ще бъдат по-малки от ползата от спестяванията на енергия, в резултат на което 

жителите получават нетно положително намаление на таксата за услуга. 
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В рамките на настоящия раздел „Добри европейски практики“ ще отразим 

актуалните препоръчителни указания от Компонент на реформи и инвестиции - 

вълна за обновяване, насочена към повишаване на енергийната и ресурсна 

ефективност към План за възстановяване и устойчивост –  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/component_renovation.pdf     

Препоръките могат да служат за основа на разработвания в рамките на 

SHEERenov финансовия механизъм, доколкото и двете са свързани с подпомагане на 

обновяването на жилищните сгради, предоставяно под формата на гаранции и 

компонент на безвъзмездна помощ и в съответствие с предвиденото в националната 

дългосрочна стратегия за обновяване. 

Основните параметри според препоръките:  

Гаранциите да покриват 80% от заемите и да бъдат предоставени безплатно (за 

крайните получатели). 

Безвъзмездната помощ е изчислена така, че прогнозното изплащане на заема  е 

ограничено до 90% от очакваните икономии на енергия. Има за цел да покрие част от 

предварителните разходи и да гарантира, че изплащанията по заема няма да 

надвишават икономиите на енергия, особено за домакинствата с ниски доходи. 

Схемата за подпомагане на обновяването да се възползва от обслужването „на 

едно гише“ и от предложения за законодателен пакет, включват реформи, касаещи 

улесняване процеса на вземането на решения в многофамилни жилищни сгради. 

5.4. Решенията, които проект SHEERenov предлага във връзка с финансирането  

i. Разработване на устойчив банков продукт  

Целта е да се адресират предизвикателства от финансов характер: 

 За собствениците - проблематичен достъп до кредитен ресурс поради липса на 

подходящи финансови продукти. 

 За търговските банки – необходимост от  механизъм за споделяне на риска; 

 И като цяло - законодателна рамка, която не насърчава  кредитиране на етажни 

собствености. 
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Продуктът ще представлява прототип на „Колективен“ кредит  за  Сдружения на 

собствениците. За база ще бъдат използвани финансови продукти на  ФЕЕВИ, 

разработени  за партньорство с търговските банки - портфейлна гаранция за саниране 

на многофамилни жилищни сгради; 

Чрез посредничеството на SHEERenov, в сътрудничество с отделни търговски 

банки, които биха проявили интерес следва да се конкретизират взаимно приемливи 

условия за заинтересованите страни: 

 За крайните бенефициенти/ползватели – етажните собствености (на база 

предварителни и последващи проучвания за нагласи); 

 За ФЕЕВИ – предоставящ гаранция, (на база предложения от Фонда, които ще 

бъдат представяни за одобрение от УС); 

 За отделните търговски банки, които проявят интерес; 

 За държавата във връзка с необходимото финансиране за целите на обезпечаване 

на схемата. 

При необходимост, ще се съгласуват за общо предложение законодателни 

промени, обезпечаващи възможността за реализация на кредитирането на етажните 

собствености чрез този пазарно-ориентиран финансов инструмент. 

Въз основата на унгарския опит ще се разгледат и оценят вариантите  на 

устойчив банков продукт за заем. За целта в множество  дискусии ще бъдат привлечени 

повече банки, а предвид на намеренията на проект SHEERenov да адаптира Унгарския 

модел ще се включат и банки, които оперират както в България, така и в Унгария.  

В консултации със заинтересованите страни ще се уточнява оптимален и 

работещ вариант на  финансовия продукт. Ще се ползват ресурсите и гъвкавостта на 

ФЕЕВИ за пилотиране на продукт, който в бъдеще да може да се ползва в рамките на 

финансови инструменти, включително Национален  фонд за декарбонизация  и други 

международни финансови институции. 

Разработването на продукта ще се съгласува с национални структури с опит в 

прилагане на финансови инструменти. 

ii. Разработване на концепция за нов модел за финансиране   
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Концепцията ще се разработи имайки предвид: 

 размерът на безвъзмездната компонента, както бъде предложена от 

Правителството; 

 предложение за решаване на проблема с неплатежоспособните собственици; 

 финансов продукт, подкрепен от гаранция за целите на поделяне на риска. 

 

5.5. Ресурсна и институционална устойчивост 

Ресурсната устойчивост се осигурява от разработения в рамките на проект SHEERenov 

трикомпонентен финансов модел. 

Институционалната устойчивост ще се осигури чрез: 

 Предложения за законодателни промени, които да насърчат кредитиране на 

ЕС/СС; 

 Предложения за законодателни промени с цел осигуряване на 100% целева 

подкрепа за социално уязвими собственици, практика успешно прилагана в 

други европейски държави. 
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6.  Изпълнение на обновяването. Система за осигуряване на качество 

6.1. Цел  

Да се осигурят всички условия, необходими за постигането на заложените 

енергийни характеристики на жилищните сгради, а именно: 

 високо качество на изпълнение на СМР при спазване на нормативните 

изисквания, технологията на изпълнение съобразно техническата спецификация, 

приетата оферта на изпълнителя и условията на договора; 

 упражняване на строителен надзор в обхвата на договора за изпълнение и 

съобразно чл. 168 от ЗУТ; 

 осъществяване на авторски надзор съобразно чл. 162 от ЗУТ и договора за 

изпълнение; 

 упражняването на текущ „инвеститорски“ контрол по време на строителството. 

 

Системата за осигуряване на качество следва да гарантира: 

 Верификация за наличие на изискваната компетенция и квалификация на всички 

фази и нива; 

 Увереност за спазване на системата от всички участници (вкл посредством 

документална проверка), необходима координация между различни системи 

 Финална проверка на приключения обновителен процес; устойчивост 

6.2. Нужди и нагласи / бариери 

Анализът на резултатите от  проведено проучване на удовлетвореността на 

собствениците от участие в НПЕЕМЖС, представен в Доклад от оценка на текущото 

изпълнение на Програмата, показва висока степен на удовлетвореност, като качеството 

на строителството е оценено като „добро“.   Пак във връзка с качественото изпълнение 

на СМР, собствениците отбелязват, че се е налагало да поддържат активна директна 

комуникация с фирмата Изпълнител, което определени ги е затруднило. 

Измежду посочените предложения/ препоръки към бъдещи подобни Програми 

са: 
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 Да има по-строг и ефективен контрол върху качеството на извършваните 

дейности;  

 Да се улесни процедурата за рекламации, свързани с изпълнението. 

 

В допълнение на проучването сред собствениците, цитираният доклад прави 

оценка на  качеството на изпълнението по два показателя: 

 Проверка и анализ на документацията по съответствието на строителните 

продукти със съществените изисквания; 

 Оценка на приложимостта на предписанията в ТП и ОЕЕ. 

По отношение на първия показател се констатира съответствие на строителните 

продукти с нормативната уредба. Отклоненията се отнасят  до представяне на общи 

сертификати, а не за конкретната партида, което е  често срещана практика в 

строителството.  

По отношение на втория показател се констатират несъответствия между 

техническите характеристики на дограмата, която е следвало да се влага, и тази, която 

съгласно строителната документация е вложена.   

В тази връзка и с цел преодоляване на констатираните несъвършенства се 

препоръчва: 

 Разписването на правила за контрол и отчитане  удостоверяването на  

съответствието на строителните продукти, както и подробни договорни клаузи 

на договора за строителен надзор, за осигуряване на съответствието на всяка 

конкретната партида със съществените изисквания и техническите 

спецификации. 

 В заданията за проектиране и авторски надзор да се включат изисквания към 

проектанта за преразглеждане на изпълнение на препоръки от обследването за 

енергийна ефективност или на начина на тяхното изпълнение, при спазване на 

условието за постигане на необходимия клас енергопотребление. 

 Да се засили контрола по спазване съответствието на изпълняваното 

(технически проект и КСС на Изпълнителя) с предписанията на ТП и ОЕЕ.  
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6.3. Добрите европейски примери и приложими практики 

Естония 

Използването на сертифициран професионалист („технически консултант“) е 

задължително, ако за цялостно обновяване за ЕЕ се прибягва до безвъзмездна 

финансова помощ.  В зависимост от договора със СС, техническият консултант 

извършва: 

 изготвяне на документацията и провеждане на обществената поръчка за избор на 

проектант;  

 консултиране при сключване на договор с проектанта; 

 координация при проектирането и изготвяне на оценка на съответствието; 

 подготовка и провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка 

за СМР и строителен надзор; 

 консултиране при сключване на договор с изпълнителя на СМР и строителен 

надзор; 

 координация на обновителните дейности; 

 проверка на съответствието на извършените работи с фактурираните количества, 

с договора; 

 упражняване на инвеститорски контрол от името на СС; 

 извършване на проверки по време на гаранционния период и консултиране 

относно приемането след това. 

 

Унгария 

След 1995 г. се на пазара на енергийното обновяване успешно се утвърждават 

специализираните посредници, представляващи МСП, чиято основна дейност е да 

консултират  професионалните домоуправители на СС, не само по отношение на 

осигуряване на най-добрите налични технологични съвети, но най-вече чрез 

предоставяне на всички основни опции на решения, включително и в хода на 

изпълнение на обновителните дейности. Специализираните посредници организират и 

контролират изпълнението на СМР и съпътстващите дейности. 
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6.4. Приносът на проект SHEERenov за осигуряване на условия за успешно 
осъществяване на процеса 

i. Създаване на инструментариум за стандартизиране на цялостното енергийно 

обновяване – Техническо ръководство (Technical Toolkit) за изпълнение на 

обновителните дейности 

Ръководството ще обхване стандартите за енергийна ефективност и устойчивост, 

определени от законодателството. Съдържанието му ще включва: 

 Описание на всички етапи от процеса и на отговорностите на всички участници 

в него; 

 Подходящите енергоспестяващи пакети за различните видове сгради - (1) 

стандартни мерки за сградната обвивка, (2) инсталационни мерки, (3) ВЕИ и др.; 

 Мерките, които не са предназначени за икономия на енергия, но са необходими 

за осигуряване на устойчивост на мерките за ЕЕ и/или са задължителни по 

отношение на действащата регулаторна рамка в случай на цялостно обновяване; 

 Мерки, водещи до „дълбоко обновяване“. 

 Методология за изпълнение на обновителните дейности: стъпка по стъпка, роли 

и отговорности, насоки за това какво да се има предвид при избора на 

изпълнители и др. 

 Преглед на подходящите технологии и методи за енергийно обновяване на 

МЖС. 

Отделен раздел ще е посветен на системата за осигуряване на качество. 

Основната цел е да се гарантира, че се постигат оптимални резултати по отношение на 

подобрените условия на вътрешната среда и енергийните характеристики.  

 

ii. Провеждане на модулни обучения за постигане на високо професионално ниво 

на управление на процеса на обновяване  

Обученията са предназначени за „специализираните посредници“ и  ще обхванат 

всички аспекти на процеса на обновяване в това число  и техническите.  
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Обучението ще протече на два етапа: обучение за обучители и  пилотни обучения за 

фирмите от двата бизнеса - на професионалните домоуправители и консултантите по 

ЕЕ. 

6.5. Решенията, които проект SHEERenov предлага 
На първо място е необходимо упражняване на Инвеститорски контрол да бъде 

изисквано от  СС, което поражда необходимост от ползване на професионални услуги.  

Такива могат да бъдат извършвани от доставчици на услуги, според българското 

законодателство в качеството на „Специализиран посредник“ или избрани други, с 

неговата професионална помощ.   Специализираният посредник притежава нужните 

технически познания и образователен ценз, за да изпълнява ролята на доверен участник 

в процеса на обновяване от името на ЕТ/СС.   Задачите на специализирания посредник  

във връзка с упражняването на текущ „инвеститорски“ контрол по време на 

строителството включват: 

 Оказване на съдействие в комуникацията с общината при издаване на 

разрешение за строеж; 

 Осъществяване на постоянен контрол върху изпълнението на СМР по време на 

целия строителен процес от откриване на строителната площадка до предаване 

на обекта за експлоатация  по отношение на (1) съответствие на изпълняваните 

на обекта работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и КСС; (2) 

съответствие на влаганите на обекта материали с предвидените в 

проектосметната документация към договора – техническа спецификация, КСС, 

оферта на изпълнителя и др.; (3) съответствие с представените от изпълнителя 

и приетите от възложителя като неразделна част от договора за изпълнение на 

СМР линейни календарни планове. 

 Предварителна проверка, за пълнота и коректна информация, и одобрение на 

всички документи, касаещи инвестиционния процес, преди подписването им от 

Упълномощен представител на СС. 

6.6. Ресурсна и институционална устойчивост 

Ресурсната устойчивост ще бъде осигурена чрез наличието на помагала в помощ 

на икономическите оператори, предоставящи услуги от една страна и от друга – на 
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етажните собствености, които ще имат яснота, позволяваща им да направят 

информилан избор на консултант. 

Институционалната устойчивост ще бъде подкрепена чрез създаване на по-

пазарно ориентирана среда и насърчаване на търсенето и предлагането на услуги.   

 

 


