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 Въведение 

Настоящото Техническо ръководство (Technical Toolkit) е продукт (D5.3b) от 

Работен пакет 5 (РП 5) на проект SHEERenov. В комбинация  с останалите продукти на 

РП 5, е насочен към стандартизиране и оптимизиране на процеса на сградно обновяване  

и на всеки от неговите етапи, стъпвайки на изготвения по проекта ситуационен анализ и 

проведените проучвания (РП2)  и на добрите приложими европейски практики (РП3). 

Целта е: 

• да повиши осведомеността и изграждането на доверие у собствениците на 

жилища в качеството и ползите на предлаганата интегрирана услуга.  

• Да допринесе за стандартизирането и оптимизирането на процеса. 

Техническото, заедно с Организационното ръководство, ще бъдат тествани практически 

в дейностите по РП 6 (Изграждане на бизнес партньорства), РП7 (Осведоменост и 

повишаване на капацитета), и най-вече по РП 8 (Изграждане на база/pipeline от 

МЖС/СС, взели решение и с готовност за сградно обновяване).   

Специално място е отделено на представянето на система за осигуряване на качеството 

и указания за практическото й прилагане, посредством функции на инвеститорския 

контрол, без това да влиза в противоречие с нормативно установените правила и 

механизми на контрол и отчитане. В разработвания пазарно ориентиран модел 

собствениците се явяват съ-инвеститори и като такива следва да участват в 

осъществяването на инвеститорски контрол във всички етапи на инвестиционния 

процес. Това се осигурява чрез услугите на специализирания посредник. Целта е да се 

даде допълнителна увереност на собствениците за  спазването на изискванията и 

получаване на качествен краен продукт. Инвеститорският контрол, изпълняван от 

собствениците, няма за цел да подменя нормативно регламентирани правила за 

контрол, а по скоро има допълващи и координиращи да осигурява доброто 

взаимодействие между Общото събрание на етажната собственост и външните 

изпълнители. 

Това ръководство е предназначено и за всички, които имат желание да се запознаят с 

принципите на енергийната ефективност и възможностите за спестяване на енергия в 

жилищните сгради, спецификите на инвестиционния процес при енергийното 

обновяване и участниците в него.  Ръководството е предназначено и за енергийни 

експерти, които биха искали да обогатят познанията си относно конкретните  
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особености във връзка със спецификите на енергийното обновяване на жилищни 

сгради. Предназначено е също така за общински енергийни експерти и 

домоуправителите  за работата им на терен, свързана с разпространяване на знания за 

енергиийно обновяване в жилищния сектор. 

Ръководството няма за цел да дава информация и указания свързани с конкретните 

нормативни изисквания към изпълнението  на отделните етапи и продукти в жизнения 

цикъл на един проект за енергийно обновяване на жилищна сграда, за които са 

отговорни квалифицирани и сертифицирани технически експерти, участници в процеса 

– консултанти по ЕЕ, проектанти, консултанти по строителния надзор, и изпълнители 

на СМР. 

 

 

1. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ  

Сградите разходват 40% от енергията в ЕС,  като на тях се пада и повече от една 

трета (36%) от генерираните емисии на въглероден диоксид (СО2) в  държавите на 

съюза. Обновяването на съществуващите жилищни сгради и намаляването  разхода на 

енергия е ключ към решаване на дългосрочните  климатични,  енергийни  и социални 

проблеми.  

В краткосрочен план и отнесено към хората  тук и сега е важно да отбележим, че 

основните източниците на енергия, които използваме са невъзобновяеми, ограничени и  

крайни, и колкото повече ги изчерпваме, толкова повече ще нарастват разходите за 

тяхното използване. Или по-просто: 

• Енергията, която ползваме в сградите е скъпа и цената и ще продължи да 

нараства с по-бързи темпове в най-близко бъдеще;  

• От друга страна и не по-маловажно от разходите/цената на енергия е връзката на 

енергията с комфорта на обитаване, микроклимата на жилищната среда  и здравето на 

обитателите; 

• Сградите, които обитававаме, поради това, че  са енергонеефиктивни, са причина 

за съществен преразход на енергия  при поддържане дори на минимален  жизнен 

комфорт; 

• В наш интерес, в краткосрочен план, е да започнем да  използваме енергията по-

разумно чрез повишаване на енергийната ефективност на сградите и оптимизиране на 

управлението и като оптимизираме управлението й , подобрим комфорта на обитаване 

и не по-малко важно – започнем да пестим пари. 

Повишаването на енергийната ефективност в жилищните сгради не означава 

ограничаване на ползването на енергия в сградите. Енергийна ефективност означава 

предприемане на мерки, които да водят до рационално използване на енергията,  без с 

това да се нарушава комфорта на обитаване, а така също и  заменяне на 
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конвенционалните източници на енергия (въглища, нефт, газ) с възобновяеми такива 

(въздух, слънце, вятър, геотермална енергия и др.). 

 

1.1 Използвана терминология. Жилищни сгради. Енергийна ефективност в 

жилищни сгради 

За да  изясним понятието енергийна ефективност на сгради, в частност жилищни 

сгради, ще въведем дефиниции, които са необходими за разбиране на процесите и 

които ще бъдат използвани в настоящия документ    

Сграда Kонструкция със стени и покрив, в която се използва 

енергия за регулиране на вътрешната температура. 

(Директива 2010/31/ЕС). 

Жилищна сграда Сграда, предназначена за постоянно обитаване, и се 

състои от едно или повече жилища, които заемат  

най-малко  60 на сто от  нейната разгъната  застроена 

площ (ЗУТ, ДР, параграф 5, т. 29). 

Жилище Съвкупност от помещения, покрити и/или открити 

пространства, обединени функционално и 

пространствено в едно цяло за задоволяване на 

жилищни нужди (ЗУТ, ДР, параграф 5, т. 30). 

Къщи/еднофамилни жилищни 

сгради1 

Нискоетажни (от един до три етажа) жилищни 

сгради (свободно стоящи, „накалкан” или 

„близнаци“, терасовидни, редови и др.), при които 

всяко от жилищата има собствен вход директно от 

прилежащия терен. Тук се включват и сградите на 

три етажа с по едно жилище на етаж и общ вход от 

улица/двор. 

Жилищни блокове, 

кооперации/многофамилни 

жилищни сгради 

Сгради със средна (3,и 4 етажа) или висока (5,6 и 

повече етажа) етажност и общо стълбище, от което 

има входове към отделните жилища. Тук се отнасят и 

триетажните сгради с две и повече жилища на етаж. 

Жилищни блокове, които имат много входове, и 

тези, които са строени по секции (стъпаловидно), се 

приемат за една сграда. 

Сгради от смесен тип Сгради, в които повече от 60% от разгънатата 

застроена площ се използва за жилищни цели, а по-

малко от 40% от площта – за нежилищни цели 

(търговски, административни и др.). 

Енергия  

Eнергията в дома или в 

домакинството 

Eнергията, която се изразходва за отопление, 

охлаждане, вентилация,  осветление, подгрявне на 

вода за битови нужди  и  енергията за битовите 

електроуреди 

Енергийна ефективност в 

сгради 

Oсигуряването и поддържането на нормативните 

параметри на микроклимата в сградите, 

 
1 Приета е еквивалентност на термините „къщи“ (по класификацията на НСИ) и „еднофамилни къщи“ (по 

класификацията на нормативната уредба в областта на ЕЕ на сгради). Приемането е статистически 

обосновано, доколкото на всяка къща отговарят средно 1,15 жилища (НСИ). 
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топлосъхранението им и икономията на енергийни 

ресурси за нуждите на сградите с минимални 

финансови  разходи. 

 

 

Сградна енергийна 

характеристика 2 /интегриран 

енергиен показател 

Показател, който обозначава измереното количество 

реално потребена или изчислена като необходима за 

потребление енергия, използвана за задоволяване на 

различни енергийни нужди, свързани с нормативно 

изискуемите параметри на сграда, включващи 

отопление, подгряване на топла вода, охлаждане, 

вентилация , осветление. 

Екологичен еквивалент на 

пречинени емисии 

въглероден диоксит (СО2), 

Показател, посредством който се определя 

въздействието, което консумацията  на  различните 

видове енергоносители има върху околната среда 

като въглероден отпечатък. 

Енергийно спестяване Количеството спестена енергия, определена чрез 

измерване и/или оценка на потреблението на енергия 

като разлика в потребените количества енергия 

преди и след прилагане на мерки за повишаване на 

енергийната ефективност, като се извършва 

коригиране и нормализиране предвид външните 

условия, които въздействат върху енергийното 

потребление 

Клас на енергопотребление Принадлежността на сградата към клас на 

енергопотребление от А+ до G 

се установява чрез сравнение на стойността на 

интегрирания енергиен показател 

"специфичен годишен разход на първична енергия" в 

kWh/m с числовите стойности на 

границите на класовете от скалата на класовете на 

енергопотребление 

Oбследване на жилищната 

сграда за установяване на 

съответствието и със 

съществените изисквания към 

строежите3   

Обследването на съществуваща сграда за 

установяване на техническите и характеристики е 

систематичен процес за установяване на 

съответствието и със съществените изисквания към 

сградите (механично съпротивление и устойчивост, 

безопасност при пожар, хигиена, здраве и околна 

среда, достъпност и безопасност при експлоатация, 

защита от шум, икономия на енергия и 

топлосъхранение, устойчиво използване на 

природните ресурси). 
 

Технически паспорт Документ, който съдържа информация за 

техническите параметри на сградите, извършените 

основни ремонти и преустройства, данни за всички 

издадени сертификати на строежа вкл. сертификат за 

 
2   Измерва се с общия специфичен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода, 

осветление и уреди на годишна база, съотнесен към 1 м2 площ, за която се разходва тази енергия  

(kWh/m2) 
3 ЗУТ, чл.169, ал.1, т.1-7 
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енергийни характеристики, както и срокове за 

извършване на всички необходими строителни и 

монтажни работи, като основни и текущи ремонти. 

Сертификат за енергийните 

характеристики на сграда 

Документ, който удостоверява нивото на 

потребление на енергия в сградата, стойностите на 

топлотехническите  характеристики на сградните 

ограждащи конструкции и елементи, както и 

ефективностите на елементите и агрегатите на 

системите за отопление, охлаждане, вентилация и 

гореща вода за битови нужди, специфичните 

възможности за намаление на потреблението, 

разходо-ефективни мерки  за повишаване на 

енергийната ефективност.  

Панелни сгради Сгради, които са изградени изцяло от предварително 

изготвени стоманобетонови панели (стени, подови 

плочи, покрив)“ и са  известни в публичното 

пространство най-вече като едропанелни жилищни 

сгради (ЕПЖС) 

Стоманобетонни сгради Сгради, при които носещият скелет и подовите 

конструкции са изградени от стоманобетон, а стените 

са от панели, тухлена зидария или друг материал . 

Тази категория,  освен сградите със стоманобетонов 

носещ скелет (стени, греди,колони , основи), 

обхваща  и сградите, построени по системите 

„едроплощен кофраж”, „пълзящ кофраж”, „пакетно 

повдигани плочи” и „безгредова стоманобетонна 

конструкция”.  

Масивни сгради Сгради, носещите стени на които са от тухлена или 

каменна зидария, а поясите, гредите и подовата 

конструкция са изградени от стоманобетон и/или 

стоманени профили, но нямат стоманобетонни 

колони (вертикални носещи елементи). 

Полумасивни сгради (тухлени 

сгради с гредоред) 

Сгради, носещите стени на които са от тухлена или 

каменна зидария, а поясите, гредите и подовата 

конструкция са изградени от дървени елементи 

Топлопроводимост Свойство на материята да пренася топлина от по-

топлите към по-студените части на едно тяло. 

Обратното свойство - да възпрепятства преноса на 

топлина, се нарича термично съпротивление. 

Топлинните мостове Места в сградата с по-голяма топлинна проводимост 

от тази на съседните повърхности. 

 

1.2 Kратък преглед на съществуващите жилищни  сгради4 

 
4 За прегледа на съществуващите жилищни сгради за нуждите на това ръководство е ползван Преглед и 

анализ на националния жилищен сграден фонд в РБългария, изготвен от БАКК АД във връзка с 

изработване на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане на обновяването на националния 

сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 
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Жилищните сгради могат да бъдат класифицирани по различни критерии. В това 

Ръководство ще бъде представена класификация съгласно критериите, които влияят 

пряко върху енергийната ефективност на жилищните сгради в срока на експлоатация. 

Класификацията, която представяме по-долу ще даде предварителна информация 

на заинтересованите страни относно: 

(1) Нормативните изисквания във връзка с организацията и изпълнението на проекти 

за енергийно обновяване на жилищни сгради. 

(2) Определяне срока на експлоатация на сградите и дълготрайността на строителната 

конструкция; 

(3) Определяне на вида и техническите характеристики на сградните конструктивни 

елементи 

(4)  Оценка на енергийните характеристики на сградите във връзка с развитието на 

нормативните изисквания за енергийна ефективност в Р България. 

 

1.3 Функционални категории и форми на управление на жилищните сгради 

НСИ класифицира жилищните сгради в съответствие с функционалното им 

категория като: къщи ; жилищни блокове/кооперации , сгради от смесен тип5. 

Класификация на жилищните сгради съгласно действащата нормативна уредба в 

областта на енергийната ефективност на сгради дефинира жилищните сгради както 

следва: еднофамилни къщи; многофамилни жилищни сгради (блокове) с ниско, 

средно и високо застрояване; сгради със смесено предназначение6. 

Повече от 85% от общия брой на обитаваните жилищни сгради в Р България са 

еднофамилни къщи с полезна площ под 50% от общата. Многофамилните жилищни 

сгради са под 5% от общия брой на обитаваните жилищни сгради, но полезната им 

площ (47,2%) е приблизително равна на полезната площ на еднофамилните къщи 

(47,7%). 

Ако отнесем горната класификация към нормативните актове уреждащи 

управлението на собствеността в жилищните сгради, което очевидно е много важно за 

предприемане на мерки за енергийно обновяване,   можем да изясним допълнително, 

че: 

• Къщите, които  са с едно жилище и по-рядко с две или три жилища, се 

управляват съгласно нормата на Закона за собствеността , като къщите с две или 

три жилища се управляват в съсобственост съгласни същия закон. 

• Останалите категории жилищни сгради (жилищни блокове,кооперации и 

сгради от смесен тип, т.н.многофамилни жилищни сгради (с повече от три 

жилища/самостоятелни обекта) се управляват в режим на съсобственост съгласно 

нормата на Закона за управление на етажната собственост. 

 

1.4 Жилищни сгради  и начин на изграждане/строителна система  

 
5 Виж Използвана терминология в това Ръководство 
6 чл.8 от Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните 

характеристики на сградите 
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По вида на строителната система/ начин на построяване/изграждане , 

жилищните  сгради в Р България  са представени  в пет обобщени категории – панелни 

сгради , стоманобетонни сгради , масивни (тухлени с бетонна плоча) , полумасивни 

(тухлени с гредоред)  и други7 . 

 

Графика № ..: Дялово разпределение на полезната площ на обитаваните жилищни 

сгради по вид на строителната система към 01.02.2011г. 

Анализът на жилищния сграден фонд показва, че за категория „други“( 

построени от камък, кирпич, дърво) може да се направи заключението, че строителната 

им конструкция не отговаря на съвременните технически норми в Република България 

и би било разходо-неефективно, а в повечето случаи и технически 

необосновано/невъзможно привеждането им към нормативните изисквания относно 

механично съпротивление и устойчивост, безопасност при пожар, достъпност и 

безопасност при експлоатация във връзка с евентуално прилагане на енергоспестяващи 

мерки. По отношение на тухлените сгради с дървени подови конструкции (гредоред) и 

без стоманобетонови вертикални и хоризонтални елементи ситуацията е подобна. 

Цел на прилагане на разходоефективни мерки за енергийно обновяване са 

панелните, стоманобетонните и масивните жилищни сгради, за които при 

проектирането и изграждането им са  спазени  действащите тогава  технически норми и 

за които може да се твърди с достатъчна увереност, че ще бъдат част от жилищния 

фонд в близките 30 години и до 2050 г. 

Ако насочим фокуса към двата основни типа жилищни сгради според 

функционалната им категория следва да  отбележим, че: 

•  Еднофамилните жилищни сгради/къщи в България (според периода на 

построяване) са строени основно като масивни и полумасивни сгради, и една по-

малка част къщи строени през последните двадесет години на миналия век са със 

стоманобетонов носещ скелет; 

• Mногофамилните жилищни сгради са основно панелни и стоманобетонни 

сгради и в много малка част , в големите градове построените през първата половина 

на миналия век масивни кооперативни сгради. 

 
7 Виж Използвана терминология в това Ръководство 
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Типът на сградата и начинът на изграждне/строителната система  определят 

проектния експлоатационен срок на сградите, който е регламентиран в Наредба № 3 от 

21 юли 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите 

и за въздействията върху тях.  

В действителност продължителността на живот на сградите, в това число и на 

жилищните сгради, се определя от „икономически обоснования експлоатационен срок“ 

на сградите. 

Икономически обоснованият експлоатационен срок е е периодът от време, 

през който строежът трябва да бъде поддържан на необходимото ниво за изпълнение на 

съществените изисквания към строежите, с отчитане на всички разходи за проектиране, 

изграждане и експлоатация, на рисковете и последствията от аварии по време на 

експлоатацията и на покриващите тези рискове застраховки, на разходите за 

инспектиране, текуща поддръжка, обслужване и ремонт, както и на местоположението 

и въздействието на околната среда върху строежа. (Директива 89/106/ЕЕС и ЗУТ). 

Реалният експлоатационен срок зависи от мерките за защита от повреди, 

поддръжка и подобряване на елементите на сградите вкл. техническите системи и 

недопускане и или намаляване на износването на кнструкциите. 

 

1.5 Жилищни сгради, година на построяване   и  съответствие  с нормативните 

изисквания за енергийа ефективност  

Процесът на регулиране на техническите нормативни изисквания, свързани с 

проектирането на топлоизолацията на сгради и на техническите сградни инсталации, 

както и с характеристиките на влаганите в строежа на сградите строителни продукти, 

започва в началото на 60-те години на миналия век. До 1999 г. изискванията към 

енергийните характеристики на сградите се базират основно върху изисквания към 

коефициентите на топлопреминаване  на ограждащите конструкции и елементи, като те 

се различават съществено от съвременните стойности на референтните коефициенти на 

топлопреминаване . В съвременните норми за ЕЕ  за критерий за оценка и съответствие 

е приет интегриран показател специфичният разход на енергия8  в една сграда . 

В съответствие с разхода на енергия , всяка жилищна сграда се причислява към 

съответния клас на енергопотребление, в съответствие с показаната скала за жилищни 

сгради9. 

 

 
8 Общ годишен разход на енергия за отопление, охлаждане, вентилация, 

гореща вода, осветление и уреди съотнесен към 1 м2 кондиционирана площ в  kWh/m2; 
9 Наредба 7 за  

Клас
EPmin, 

kWh/m2

EPmax, 

kWh/m2

А+ < 48

А 48 95

B 95 190

C 190 240

D 240 290

E 290 363

F 363 435

G > 435

ЖИЛИЩНИ  СГРАДИ

G

F

E

D

C

B

A

A+
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Скала на класовете на енергопотребление за жилищни сгради 

Преди 1959 г. в Р България са изградени 34% от обитаваните жилищни сгради с 

18% от  полезната площ на жилищния сграден фонд.  Най-големият дял на 

съществуващия жилищен  сграден фонд в страната е създаден в периода 1960 – 1989 г. 

(52% от обитаваните жилищни сгради и 60 % от полезната площ). Това са годините, 

когато са изградени основната част от панелните и стоманобетоновите  сгради. В 

периода 1990-1999 г са изградени 7% от обитаваните жилищни сгради с 9% от 

полезната площ. След 2010 г. (влизане в сила на съвременни и със завишени изисквания 

нормативи за ЕЕ) са въведени в експлоатация 7% от обитаваните жилищни сгради с 13 

% от полезната площ. Тук причисляваме и вече обновените жилищни сгради в 

експлоатация. 

Прегледът на топлотехническите характеристики на сградните ограждащи 

елементи показва, че независимо от материала от който са изградени (керамични тухли, 

бетон или заводски изготвени елементи/панели, те са с ниски топлотехнически 

качества/високи стойности на коефициента на топлопреминаване и не отговарят на 

референтните стойнойности в приложимата нормативна уредба. 

Предвид гореизложеното, може да се направи заключението, че 93% от 

обитаваните жилищни сгради са енергонеефективни  - построени са  при липса на 

нормативни изисквания за ЕЕ или при прилагане на занижени такива спрямо сега 

действащите норми.  

Сградите с лоши енергийни характеристики (класове Е, F и G) дялово 

представляват  91% от общия брой жилищни сгради, като сградите при които разходът 

на енергия е най-висок (G – със специфичен разход на първична енергия надвишаващ 

435 kWh/m2 годишно), представляват 18% от сградите10. 

1.6 Потребление на енергия в жилищните сградите; Източници на енергия   

В жилищните сгради, за осигуряване на микроклимата и условията за обитаване, 

се използва енергия за за отопление и/или охлаждане , вентилация, гореща вода, 

осветление и битови уреди. 

Основният разход на енергия в жилищните сгради11 е разходът за отопление - 

64% от реално потребената енергия. 

Анализите показват, че стойността на  реално потребената енергия за отопление 

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

параметри на микроклимата при съществуващото състояние на сградите (преди 

обновяване) 12 . Основните причини за това са наличието на необитавани жилища 

(повече от 20% от жилищата в обитаваните жилищни сгради), неотопляваните общи 

части на многофамилните жилищни сгради и поддържаните ниски среднообемни 

температури на кондиционираните пространства13. 

 

 

 
10 Преглед и анализ на националния жилищен сграден фонд на РБългария – БАКК АД 

11 Данните се отнасят основно до многофамилни жилищни сгради 

12 Изчислената необходима енергия за поддържане на нормативно изискуеми и необходими за 

поддържане на конфорт на обитаване температури в жилищните сгради. 

13 Недоотопляване на отделните жилища 
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Разпределение на годишния разход на реално 

потребената енергия в жилищни сгради преди 

обновяване при отчитане на действителното 

потребление 

 

 
Разпределение на годишния разход на потребна  

енергия в жилищни сгради преди обновяване - 

за поддържане на нормативно изискуеми и 

необходими за поддържане на конфорт на 

обитаване температури в жилищните сгради 

 

На национално ниво анализът показва, че от централен топлоизточник (парно 

отопление или газ)  се осигурява отопление и БГВ  само в 16,4 % от обитаваните 

жилища главно в големите градове, а в останалите 83,6 % за отопление и БГВ се ползва 

собствен/индивидуален топлоизточник (вкл. електричество, твърди и течни горива, 

ВИ). Тези данни се потвърждават и от прегледа на енергия по енергоносители, 

извършен на база информационния масив на АУЕР за многофамилните жилищни 

сгради. 

1.7 Енергийни загуби, възможности за спестяване 

Загубите на енергия в жилищните сгради са резултат на осъществяван 

топлообмен през външните ограждащи елементи, в зависимост от тяхната 

топлопроводимост и разликата между външните и вътрешните температури.  

Преносът на топлина се извършва от областта с по-висока към областта с по-

ниска температура. 

В жилищните сгради топлинните загуби се състоят от топлинни загуби през 

различни ограждащи конструкции, като прозорци и врати, стени, покривни/тавански 

конструкции , подове, както и консумация на топлина за отопление на въздуха, който 

прониква чрез течове в ограждащите конструкции на дадената сграда14 . 

  Топлинни загуби в неизолирани сгради: 

•  покрив: около 25 до 30% от топлинните загуби;  

•  стени: около 20 до 25% от топлинните загуби;  

• вентилация и инфилтрация: около 20 до 25% от топлинните загуби;  

• прозорци: около 10 до 15% от топлинните загуби;  

 
14 Инфилтрация на въздух, неуплатнени фуги при панелните сгради и др. 
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• топлинни мостове: около 5 до 10% от топлинните загуби. 

 

 

 

Наличието на топлинен мост в сградата води до по-голям топлопренос от по-

студената до по-топлата повърхност на сградата, поради което топлинните мостове 

могат значително да намалят качеството на изолацията. Класически топлинен мост е 

плочата на балконите, която преминава през изолирана външна стена. Типичните 

ефекти от топлинния мост са: намаляване на температурата на вътрешната повърхност; 

в най-лошия случай това може да доведе то повишаване на влажността в части от 

конструкцията. 

Процентите на топлинни загуби са ориентировъчни и зависят от площите на 

ограждащите елементи и съотношенията им към общата ограждаща площ на 

сградата, а така също и топлопроводимостта им. 

Намаляването на  топлинните загуби в една жилищна сграда стои в основата на 

намаляване на общия разход на енергия . Жилищна сграда с намалени топлинни 

разходи в резултат на подобрените енергийни характеристики на ограждащите 

елементи ще изисква и по- малък разход на енергия за отопление и осигуряване на 

гореща вода за битови нужди вкл.осигуряването и, при технически възможности, от 

възобновяеми източници.  

Анализът на съществуващия сграден жилищен фонд по технически показатели и 

енергийни характеристики15 дава ясна картина за потенциала на спестяване на енергия , 

който се състои в:  

• Ограничаване на енергийните нужди посредством подобряване на енергийните 

характеристики на (1) ограждащите елементи и на (2) системите за осигуряване на 

микроклимата – отопление, подгряване на вода за битови нужди, осветление; 

 
15 Преглед и анализ на националния жилищен сграден фонд на РБългария – БАКК АД 
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• Осигуряване на по-голяма част от необходимата енергия от източници с нулеви 

въглеродни емисии- възобновяема енергия – при техническа възможност и 

икономическа целесъобразност; 

 

Техническият потенциал за постигане на висока степен на енергийна 

ефективност в жилищните сгради се изразява в: 

• Подобряване на изолационните свойства на сградните елементи, граничещи с 

външната среда/повишаване на термичното им съпротивлени; 

• Ограничаване на влиянието на  топлинните мостове; 

• Подобряване на въздухоплътността на сградната обвивка; 

• Внедряване на високо ефективни системи за осигуряване на микроклимата в 

жилищните сгради: 

o Осветителна инсталация; 

o Отоплителна инсталация, генератор на топлинна енергия; 

o Вентилационна система  с рекуперация; 

o Инсталация за осигуряване на гореща вода за битови нужди; 

• Изграждане на инсталации за осигуряване на енергия за битови нужди от 

възобновяеми източници (използване на слънчевата топлина); 

 

1.8 Енергоспестяващи мерки. Строително - ремонтни дейности, приложими при 

енергийно обновяване на жилищни сгради  

В тази част на Техническото ръководство представяме  списък на единични 

енергоефективни мерки базирни на енергийните загуби в сградите и възможностите за 

спестяван на енергия. Комбинирнето им в разходо-ефективни и разходо–оптимални 

пакети, които осигуряват най-добри енергийни характеристики,  ще бъде представено в 

част Практически въпроси от техническо естество при обновяването на жилищни 

сгради за ЕЕ на това ръководство, при отчитане на техническите и функционални 

особености на жилищните сгради и приложимата нормативна уредба.  

1.8.1 Енергоспестяващи мерки 

В Таблица 1 е показан изчерпателен списък на енерго -спестяващи мерки, които, 

в различни комбинации и  в зависимост от техническите специфики и функционалните 

особености   на конкретните  жилищни сгради, са подходящи за прилагане при 

енергийно им обновяване , независимо от собствеността на обновяваните елементи и 

системи и източниците за осигуряване на финансирането им. 

Таблица 1 Енергоспестяващи мерки 

 МЕРКИ ПО СГРАДНИ ОГРАЖДАЩИ ЕЛЕМЕНТИ 

1 Цялостно полагане или надграждане на съществуваща топлинна изолация 

на стените на съществуващи сгради вкл.ограничаване на влиянието на 

топлинните мостове16 

2 Цялостно полагане или надграждане на съществуваща топлинна изолация 

 
16 Места в сградата с по-голяма топлинна проводимост от тази на съседните повърхности. 
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на под граничещ с неотопляеми помещения /под директно граничещ със 

земята на съществуващи сгради 

3 Цялостно полагане или надграждане на съществуваща топлинна изолация 

на покривите на съществуващи сгради 

4 Монтиране на прозорци и врати с добри топлоизолационни свойства за 

зимен период 

 По-добро уплътняване срещу инфилтрацията на въздух 

 МЕРКИ ПО СГРАДНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ 

 МЕРКИ ПО ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ 

НА БГВ ПРИ ЦЕНТРАЛИЗИРАН ИЗТОЧНИК НА ТОПЛИНА 

5 Модернизация/подмяна на абонатна станция 

6 Модернизиране на съществуваща вертикална отоплителна инсталация чрез 

изграждане на хоризонтална отоплителна система 

7 Модернизация/монтиране на нови контролно-измервателни прибори за 

регулиране на температурата на вътрешния въздух и на водата 

8 Настройки на уреди при разпределение на топлината 

9 Подмяна на помпи и вентилатори 

 

10 Топлинно изолиране на тръби 

11 Подмяна на вертикална разпределителна мрежа и отоплителни тела 

 МЕРКИ ПО ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ 

НА БГВ ПРИ ЛОКАЛЕН ИЗТОЧНИК НА ТОПЛИНА – 

невъзобновяеми източници 

9 Модернизация/подмяна/монтиране на котел  вкл.подмяна на 

енергоносителя : 

- Инсталиране на котел на биомаса с изграждане на топлинно 

стопанство на пелети и бойлер за БГВ; 

- Инсталиране на котел на газ/кондензационен котел на газ и бойлер за 

БГВ  с в комплект с газова арматура; 

 

10 Подмяна на помпи и вентилатори 

11 Топлинно изолиране на тръби 

12 Модернизиране на съществуваща вертикална отоплителна инсталация чрез 

изграждане на хоризонтална отоплителна система 

13 Подмяна на вертикална разпределителна мрежа и отоплителни тела 

 МЕРКИ ПРИ ЛИПСА НА ЦЕНТРАЛИЗИРАН/ЛОКАЛЕН 

ИЗТОЧНИК НА ТОПЛИНА  

13 Подмяна на неефективни отоплителни уреди вкл. такива, които използват 

неекологично гориво,  с уреди с висок енергиен клас, които използват по-

екологично гориво 

14 Подмяна на уреди за осигуряване на битова гореща вода с уреди с висок 

енергиен клас, които използват по-екологично гориво 

 ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА 

15 Въвеждане н мерки за осигуряване на достатъчно количество свеж въздух 

в помещенията и съответно отвеждане на отработения въздух – при сгради 

с висока степен на уплътняване и нисък коефициент на 

инфилтрация/високи нива на енергийна ефективност 

 МЕРКИ ПО ОСВЕТИТЕЛНАТА СИСТЕМА 

16 Модернизация на осветителната система/енергоефективно осветление в 

общите части 

17 Модернизация на осветителната система/енергоефективно осветление в 
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отделните самостоятелни обекти 

 МЕРКИ СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ ЗА 

ОТОПЛЕНИЕ И БГВ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ 

ИЗТОЧНИЦИ/СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ 

18 Инсталиране на активна слънчева система за гореща вода за битови нужди,  

която, в зависимост от сезона, осигурява напълно или частично 

необходимото количество БГВ; 

  

19 Инсталиране на термо помпи 17  за отопление и БГВ захранвани с ел. 

енергия, на принципа: 

- Въздъх – въздух; 

- Въздух – вода; 

- Земно свързани термо помпи - оползотворване на геотермалната 

енергия; 

20 Инсталиране на фотоволтаични системи за производство на електрическа 

енергия за собствено потребление – до 30кW; 

21 Слънчеви стени и въздушни колектори 

- въздушен колектор - пести енергия чрез слънчева стена с въздушен 

слой; 

- “Стената на Тромб” -  състои се от прозрачна плоскост, обикновено от 

един,пласт стъкло, абсорбатор и изолация. 

 

1.8.2 Строителни дейности и операции, които не влияят върху разхода и 

спестяване на енергия, но са задължителни при обновяване за ее на сгради 

В процеса на планиране и изпълнение на мерки/пакети от мерки за подобряване 

на енергийната ефективност на  сградите се явява необходимост от планиране и 

изпълнение на строителни дейности и операции, които не влияят върху разхода и 

спестяване на енергия, но са задължителни в контекста на : 

• Осигуряване на защита и устойчивост на изпълнените ЕСМ – финишни 

покрития по стени, подове и покривни конструкции вкл. изпълнение на хидроизолация, 

възстановяване на водоотвеждщи системи и други; 

• Осигуряване на техническа възможност за изпълнение на конкретните мерки – 

фасадно и/или подпорно скеле, демонтажни и разрушителни работи и др.; 

• Осигуряване на безопасност на обитаване в контекста на основните изисквания 

към строежите, определени в приложение І на Регламент (ЕС) № 305/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани 

условия за предлагането на пазара на строителни продукти се , които са отразени в 

ЗУТ, чл.169, ал.1, т.1. 

Обновяване на жилищните сгради във връзка с повишаване на енергийната им 

ефективност и намаляване на топлинните загуби не може да бъде самоцелен процес и 

винаги следва да се разглежда като част от основната европейска философия за 

 
17 Електрическо устройство, което преобразува топлинната енергия на вода, почва и въздух с по-ниска 
температура в топлина с по-висока температура, която може да се използва за отопление и осигуряване 
на БВГ; 
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осигуряване на безопасност18 на обитаване  и комфорт на обитателите на жилищните 

сгради. 

Безопасността на обитаване на жилищните сгради се установява със 

съответствието им  със съществените изисквания към строежите съгласно ЗУТ. 

Съответствието или несъответствието се установява след Техническо обследване 

съгласно Наредба 5 за техническите паспорти   , част Конструктивна и се отразява в 

Техническия паспорт на сградата, раздел III, Основни технически параметри.  

Само за сгради, за които е установено съответствие с изискванията за 

„мехнично съпротивление и устойчивост“ съгласно приложимата нормативна 

уредба, е икономически ефективно изпълнение на мерки за повишаване на ЕЕ19.  

Техническите мерки, свързани с укрепване и осигуряване на механична 

устойчивост на сградната конструкция изискват по същество друг тип строителни 

дейности на база  индивидуален конструктивен проект за всяка сграда, за която е 

доказано, че не отговаря на критериите за безопасност на обитаване. 

 

Анализът на жилищния сграден фонд  показва, че над 85 % от обитаваните 

жилищни сгради са с относително надеждна конструкция и отговарят на нормативните 

изисквания на чл.169,ал1,т.1 „за механично съпротивление и устойчивост“, отнесени 

към изискванията на строителните норми към годината на изграждане, съгласно чл.6 от 

Наредба  № РД-02-20-2/ 27. 01. 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в 

земетръсни райони20 

В действителност, при голяма част от жилищните сгради, най-вече при тези, 

които се управляват в режим на етажна собственост ( многофамилните жилищни 

сгради), в резултат на липса на поддръжка и регулярни ремонтни дейности ,  общите 

части са силно занемарени и амортизирани и  представляват реална  заплаха както за 

конструкцията, а така също и за ефективността и устойчивостта на мерките за ЕЕ. 

 Най-често се констатират: 

•  дефекти и частично нарушена носещата способност в уязвими елементи, 

подложени на непосредствено влияние на атмосферни условия – покривни носещи 

елементи, балконски парапети и стоманени връзки към подовите конструкции, 

покривни бордови елементи и др., които не нарушават общата конструктивна 

устойчивост, но в същото време могат да бъдат  опасни за обитателите и 

преминаващите покрай сградите.  

• течове от вертикалните клонове на ВиК сградната инсталация, които водят до 

постепенно компрометиране на носещи елементи и връзки ; 

• течове в основите поради нарушена външна настилка и/или компрометирани 

хоризонтални елементи на ВиК системата в сутеререн, които нарушават носещата 

способност на земната основа и предизвикват пропадания и деформации в носещите 

и/или ограждащите конструкции; 

 
18  
19 Това е изискване за получаване на безвъзмезда помощ по всички програми/проекти изпълнявани 

досега в РБългария 
20 Преглед и анализ на националния жилищен сграден фонд на РБългария – БАКК АД 
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• компрометирана или липсваща гръмотводна и заземителна инсталации, което би 

могло да предизвика пожар и/или увреда на домакинските уреди и други електрически 

съоръжения в сградата; 

Изпълнение на строително-ремонтни работи/мерки по отстраняване на описаните 

по-горе дефекти може да бъде отнесено към понятието неотложен ремонт, 

дефинирано в  § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на ЗУЕС - дейност за 

предотвратяване разрушаването на сградата, на нейни конструктивни елементи, общи 

части, инсталации или части от тях, както и за отстраняване на значителни повреди и 

деформации, водещи до опасност за живота и здравето на собствениците, ползвателите, 

обитателите и други лица, до нанасяне на увреждане на околната среда и на 

близкостоящи сгради. 

 Планирането/предвиждането на изпълнение на строително-ремонтни 

работи/мерки по отстраняване на описаните по-горе дефекти (в случай, че са 

констатирани с ТО и отразени в ТП) е  задължително условие21   за изпълнение на 

успешно сградно обновяване за ЕЕ. 

Ползите от едновременното прилагане на енерго-спестяващи мерки (вкл. 

съпътстващи) и мерки, които подобряват безопасността на обитаване и увеличават 

дълготрайността на отделни сградни елементи, независимо от по-високите 

първоначални разходи, се изразяват в: 

• добри енергийни характеристики и дълготрайност и съответно по-ниски разходи 

за поддръжка; 

• удължаване на експлоатационния срок (над проектния експлоатационен срок) на 

отделните сградни елементи и цялата сградна конструкция при отложени във времето 

разходи за обновяване; 

 

1.9 Технически изисквания към енергийните характеристики на сградите. 

Стандарти за обновяване за ЕЕ 

Изискванията към енергийните характеристика на сградите вкл. жилищни сгради 

в експлоатация са регламентирани в приложимата европейска и национална уредба. 

В Директива (ЕС) 2010/31/ЕС  се определят минималните изисквания и обща 

рамка за изчисляване на енергийните характеристики. Директива 2010/31/ЕС беше 

изменена през 2018 г. с Директива (ЕС) 2018/844. Основната цел на промяната е да се 

ускори икономически ефективното обновяване на съществуващите сгради и да се 

насърчи използването на интелигентни технологии в сградите. Като част от пакета за 

чиста енергия, директивата за изменение допълва законодателството относно 

енергийната ефективност. 

Държавите от ЕС определят оптимални минимални изисквания за 

енергийните характеристики. Изискванията обхващат сградите, техните компоненти 

и енергията, използвана за отопление и охлаждане на помещения, битова гореща вода; 

вентилация, осветление, други технически сградни инсталации. 

 
21 Независимо дали са допустими за БФП по съответната програма или ще се финансират изцяло от 

собствениците. 
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Изискванията  следва да се преразглеждат на всеки 5 години. Всеки 

петгодишен цикъл във връзка с оптималността на разходите дава възможност с 

утвърждаване на новите технологии в националните строителни норми да се 

изменят и правилата за енергийните характеристики на сградите с цел по-пълно 

съответствие с равнищата на оптималност по отношение на разходите. 

Минималните изисквания към енергийните характеристики на сгради в 

експлоатация в националното законодателство са регламентирани в Наредба 7 от 2004 

г. за енергийна ефективност на сгради (в сила от 2015 г.). 

Техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите са изисквания 

за енергийна ефективност и се изразяват като: 

• интегриран показател (интегрирана енергийна характеристика) на сграда или 

топлинна зона в сграда, изразен в числови граници по скала на класовете на 

енергопотребление за съответното предназначение на сградите; 

• обобщен коефициент на топлопреминаване през ограждащите конструкции и 

елементи на сградата – при частично обновяване; 

•  коефициенти на топлопреминаване през сградните ограждащи конструкции и 

елементи - в случаите на обновяване на единични ограждащи елементи. 

Интегрираната енергийна характеристика причислява сградата към съответния клас на 

енергопотребление, а така също служи за  проверката на спазването на минималните 

изисквания за енергийни характеристики. 

Съответствието с изискванията за енергийна ефективност на сградите се приема за 

изпълнено, когато стойността на интегрирания показател - специфичен годишен разход 

на първична енергия в kWh/m2, съответства най-малко на следния клас на 

енергопотребление: 

• "B" - за нови сгради, които се въвеждат за първи път в експлоатация, и за 

съществуващи сгради, които са въведени в експлоатация след 1 февруари 2010 г.; 

• "С" - за съществуващи сгради, които са въведени в експлоатация до 1 

февруари 2010 г. включително; 

• "А" - за сгради с близко до нулата потребление на енергия при изпълнение 

на условието за минимален дял на енергията от възобновяеми източници на мин. 

55% от потребната (доставената) енергия за отопление, охлаждане, вентилация, 

гореща вода за битови нужди и осветление е енергия от възобновяеми източници, 

разположени на място на ниво сграда или в близост до сградата. 

 

"Сграда с близко до нулата потребление на енергия" е сграда, която отговаря 

едновременно на следните условия: 

а) енергопотреблението на сградата, определено като първична енергия, отговаря на 

клас А от скалата на класовете на енергопотребление за съответния тип сгради; 

б) не по-малко от 55 % от потребната (доставената) енергия за отопление, охлаждане, 

вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление е енергия от възобновяеми 

източници, разположени на място на ниво сграда или в близост до сградата. 

Фигурата по-долу показва съответствието на енергийните класове на сгради  с 

изискванията за енергийна ефективност. 
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Фигура 1 отразява графично степените на енергийна ефективност съобразно скалата за 

жилищни сгради 

 

 

Жилищните сгради, за които, след обследване за ЕЕ,  е доказано,че принадлежат 

към: 

•  Класове G, F, E, D са ниско енергийно-ефективни; 

•  Класове С ,  В, А, А+ -  съответстват на минималните изисквания за ЕЕ или по-

високи изисквания за ЕЕ; 

За сравнение, изпълнените мерки за обновяване за ЕЕ на жилищни сгради в 

експлоатация по различни програми и проекти финансирани с европейски средства и 

средства от националния бюджет водят в най-добрия случай до енергиен клас C и 

много рядко до клас В. 

В действителност обновяване до постигане на минимални изисквания е 

разходо – ефективно, не би могло да се счита за разходо-оптимално тъй-като:  

• минималните енергийни спестявание, при очаквано повишаване на цените на 

енергията във времето, не само няма да доведат до финансови ползи, а дори биха 

затруднили възвращаемостта на първоначалната инвестиция; 

•  поради ниския  енергиен ефект, обновяването  ще трябва да се повтори с 

поставени значително по-високи цели за намаляване разхода на енергия в не много 

дълъг времеви период; 

В контекста на постоянно нарастващите изисквания към енергийното 

потребление на сградите, те все по-бързо започват да не съответстват на изискванията 

за енергийна ефективност, макар да са построени или обновени скоро. Това е 

предпоставка за бързо морално остаряване на сградата, неконкурентоспособност на 

пазара на имоти, която може да доведе до загуби от нереализирани печалби. Голяма 
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част от сградите, които се строят и обновяват днес, най-вероятно няма да отговарят на 

изискванията за енергийна ефективност след десетина години. 

Затова е необходимо от обновяване за постигане на минималните изисквания 

за ЕЕ, да се премини към дълбоко енергийно-ефективно обновяване на жилищните 

сгради- за постигане на най-добри енергийни характеристики. 

В контекста на Обсерваторията на сградния фонд на ЕС на базата на икономиите 

на първична енергия са разработени следните степени/стандарти  на дълбочината на 

обновяване за ЕЕ: 

• леко (по-малко от 30 %); 

• средно (между 30 % и 60 %); и 

• основно/дълбоко (повече от 60 %). 

Основно/дълбоко обновяване е онова, чрез което се намалява както доставяната 

енергия, така и крайното потребление на енергия на дадена сграда със значителен 

процент спрямо равнищата преди санирането, като това води до много добри 

енергийни характеристики 22  . Съгласно работния документ на службите на 

Комисията, придружаващ нейния доклад от 2013 г. „Финансова подкрепа за 

повишаване на енергийната ефективност на сградите“ , „основното/дълбоко 

обновяване“ може да се разглежда като обновяване, което води до значителни 

(обикновено надхвърлящи 60 %) подобрения на ефективността. 

 

2 ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - ОТ ТЕХНИЧЕСКА ГЛЕДНА ТОЧКА.  

Изпълнението на СМР за енергийно обновяване  попада в обхвата на „основно 

обновяване“ съгласно ЗУТ, Допълнителни разпоредби, §5, т.66. 

"Основно обновяване" на строеж е комплекс от строителни и монтажни работи, 

свързани с изпълнението на основните изисквания по чл. 169, ал. 1 и 3, които се 

извършват по време на експлоатацията и засягат конструктивните елементи на строежа, 

включително ограждащите конструкции и елементи на сгради, съоръжения и елементи 

на техническата инфраструктура - отоплителни, вентилационни, климатични, 

електрически, водоснабдителни, канализационни и други инсталации. 

В тази част на техническото ръководство се описва цялостния процес на 

иницииране, разработване и изпълнение на проект за енергийна ефективност за 

жилищни сгради, независимо от източника на финансиране. Целта е да се създаде 

основата за стандартизиран процес и общ език, който може да се използва от всички 

участници в проект за обновяване за ЕЕ при конкретното му изпълнени. 

 

Инициирането и развитие на проект за енергийна ефективност в жилищната 

сфера задължително е свързано с вземане на решения съгласно формата на управление 

и приложимата нормативна уредба23. 

 
22 ДИРЕКТИВА 2012/27/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 
23 Виж Ръководоство за организация  
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И  

И Инициирането и развитие на проект за енергийна ефективност в жилищната сфера задължително е свързано с вземане 

наеше И Инициирането и развитие на проект за енергийна ефективност в жилищната сфера задължително е свързано с 

вземан решения съгласно формата на управление и приложимата нормативна уредба .нициирането и развитие на проект 

зредб 

атори з  Виж Ръководоство за организация а стартиране и развитие на проекти за енергийно-ефективно обновяване в 

жилищния сектор могат даат :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕТАПИ НА УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС ЗА ЕЕ 

ПРИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 

 

ЕТАПИ НА УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС ЗА ЕЕ 

ПРИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 

 

 

 

1.2. Извършване на 

обследвания на 

жилищната сграда 

 

 

2.1 Изработване на 

Техническа 

спецификация/задание 

за проектиране   

 

1.1. Първоначална 

оценка на 

допустимостта, 

нуждите, ползите и 

необходимия финансов 

ресурс за изпълнение 
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a) Определяне на допустимостта на жилищната сграда съгласно изискването за „механично 
съпротивление и устойчивост“ – по видими белези; 

b) Дефиниране на нивото на амбциии за енерго-ефективно обновяване; 
c) Прогнозно определяне на: 

-  необходимите обновителни дейности; 
- финансовия ресурс, необходим за изпълнение на инвестиционния проект за ЕЕ с 

включени всички разходи. 
 

a) Разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност вкл. технико-

икономическа оценка; 

b) Изчисляване на прогнозни спестявания на енергия и оценка на емисиите CO2; 

c) Определяне на финансовия ресурс за изпълнение на мерки за ЕЕ; 

d) Анализ на възможностите за използване на енергия от ВЕИ. 

a) Установяване на съответствие на жилищната сграда със съществените изисквания към 

строежите съгласно чл.169, ал.1, т. 1-5 от ЗУТ; 
b) Дефиниране на  мерки, които нямат пряк екологичен ефект, но са задължителни в 

европейския контекст за осигуряване на безопасност на обитаване; 

c) Определяне на финансовия ресурс. 

 

 

 

a) Поставя  условията за изготвяне на качествен инвестиционен проект; 
b) Дефинира параметрите на на инвестиционния проект относно фази, проектни части, 

обем, обхват и нормативна уредба; 

c) Определя границите на проектната разработка във връзка с предварително 
направените проучвания и обследвания. 
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2.2 Изработване на 

проектна 

документация/инвести

ционен проект 

  

 

a) Представя  в графичен и текстови вид, съгласно приложимата нормативна уредба, 

техническите, икономическите, технологични, функционални и планово-композиционни 

изисквания към обекта; 

b) Детайлизира изискванията към технологията на изпълнение и ползваните материали като 

съдържа чертежи и работни детайли, атака също подробни технически спецификации на 

предвижданите строителни материали; 
c) Служи за изпълнение на СМР, така също и за провеждане на процедури за избор на 

изпълнение на СМР и СН по време на строителството. 

 

 

2.3 Оценка за 

съответствие на 

инвестиционните 

проекти 

  

 

a) Дава увереност на Възложителя/Собственика, че инвестиционния проект отговаря на 

нормативните изисквания и че с изпълнението му ще бъдат постигнати предварително 

заложените цели и индикатори; 

b) Фасилитира/ускорява процеса на одобряване от общинската администрация и издаване на 

разрешение за строеж. 
 

 

 

3.1 Разрешаване на 

строителството 
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a) Гарантира законосъобразност при изпълнение на СМР. 

 

 

 

3.2 Започване, 

изпълнение  и 

завършване на 

строителството 

 

a) Изпълнение на СМР в съответствие с издадените строителни книжа; 
 

b)  Влагане на материали съгласно проектните технически спецификации; 

 
c) Осъществяване на контрол по време изпълнение съгласно нормативната уредба и 

спецификите на жилищните сгради. 

 

 

 

4.1 Оценка на 

постигнатите енергийни 

спестявания след 
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Етап 1 - Проучване (т.н. прединвестиционно проучване съгласно ЗУТ и 

подзаконовата нормативна уредба) за нуждите, ползите и необходимия финансов 

ресурс за изпълнение 

1.1 Първоначална оценка на допустимостта, нуждите, ползите и необходимия 

финансов ресурс за изпълнение, което съобразно спецификата на инвестиционното 

намерение включва: 

• Определяне на допустимостта на жилищната сграда съгласно изискването 

за „механично съпротивление и устойчивост“; 

• Определяне на необходимите обновителни дейности свързани с : 

o Повишаване на енергийната ефективност на сградата24 ; 

o Възможност за прилагане на алтернативни мерки вкл. осигуряване 

на  енергия от възобновяеми източници; 

o Подобряване на експлоатационните характеристики свързани с 

повишаване на безопасността и комфорта на обитаване; 

o Прогнозна оценка на ползите – спестявания и др. 

o Прогнозен финансов ресурс,необходим за изпълнение на 

инвестиционния проект за ЕЕ с включени всички разходи – ОЕЕ, инвестиционно 

проектиране и оценка на съответствието със съществените изисквания , строителен 

надзор, инвеститорски контрол, административни разходи свързани с разрешаване на 

строителството и въвеждане в екплоатация вкл.рзходи за ДДС, когато е приложимо. 

Първоначалната оценка на допустимостта, нуждите , ползите и необходимия 

финансов ресурс за изпълнение може да бъде изготвена от един или повече технически 

експерти с опит в ОЕЕ, проектиране на нови сгради или обновяване на съществуващи 

сгради, изпълнение на мерки за ЕЕ вкл. строителство на нови сгради.   

Оценката на нуждите се извършва съобразно спецификата на жилищната сграда 

и приложимата нормативна уредба и/или  изискванията на конкретни програми за ЕЕ, 

осигуряващи съфинасиране. 

Финансовият ресурс се определя на база пазарни цени за труд и материали, а 

така също и цени на отделните мерки/операции/СМР при изпълнение на сходни 

инвестиционни проекти. 

Първоначалната оценка на нуждите, ползите и необходимия финансов ресурс 

за изпълнение трябва да съдържа с достатъчна точност информация  в обхват и 

обем , необходими на собствениците да вземат  решение за стартиране на 

обновителни дейности и осигуряване необходимия финансов ресурс. 

 
24 При постигне на високи изисквания/дълбоко обновяване 
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a) Доказването на постигнатите енергийни спестявания в резултат на изпълнени мерки 

за ЕЕ посредством извършване на последващ енергиен одит. 

 

 
 

 

4.2 Осъществяване на 

мониторинг върху 

поведението на 

жилищната сграда след 

обновяването 

 

 

 

a) Осъществяване на реален контрол посредством контролни измервания  и 
предприемане на коригиращи действия. Промени в поведенческия модел на 

собствениците при  ползване на енергия в обновената жилищна сграда. 
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1.2 Извършване на обследване на жилищната сграда за установяване на 

съответствието и със съществените изисквания към строежите съгласно чл.169, 

ал.1. 

В съответствие с приложимата нормативна уредба (ЗУТ и подзаконови актове) 

строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с основните 

изисквания към строежите за: 

1. механично съпротивление и устойчивост; 

2. безопасност в случай на пожар; 

3. хигиена, здраве и околна среда; 

4. достъпност и безопасност при експлоатация; 

5. защита от шум; 

6. икономия на енергия и топлосъхранение; 

7. устойчиво използване на природните ресурси. 

Съответствието с изискванията на чл.169, ал.1,т. 1-5 се установяват след 

обследване съгласно глава трета на Наредба 5 за техническите паспорти. 

Съответствието с изискванията на чл.169, ал.1,т. 6-7 се установяват след обследване 

съгласно Наредба 7 от 2004 г. енергийната ефективност на сгради. Обследването за 

енергийна ефективност е част от общото обследване на строежите. 

Резултати от обследването на конкретната жилищна сграда, отразени в 

Техническия паспорт и Сертификата за ЕЕ, следва  да се разглеждат  като основен 

елемент на прединвестиционното  проучване, което поради своето естество,  дава 

точна,  експертна оценка за: 

• Конструктивната устойчивост и състоянието на сградните инсталации и 

системи, необходимите ремонтни и обновителни дейности 

• Енергийните характеристики на сградата, възможностите за спестяване на 

енергия и необходимия финансов ресурс. 

 

Извършването на обследван за установяване на характеристиките, свързани с 

изискванията на чл. 169, ал. 1  е задължителен етап от инвестиционния процес при 

обновяване за ЕЕ на жилищни сгради и необходимо условие за процедиране на 

проектните дейности. 

 

1.2.1 Обследване за ЕЕ за установяване на енергийните характеристики на 

жилищна сграда в експлоатация. Сертификат за установяване на енергийните 

характеристики 

Обследването за енергийна ефективност на сграда в експлоатация има за предмет: 

• идентификация на сградните ограждащи конструкции и елементи и системите за 

• осигуряване на микроклимата, измерване и изчисляване на енергийните 

характеристики, анализ и определяне на потенциала за намаляване на разхода на 

енергия; 

• разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност; 

• технико-икономическа оценка на мерките за повишаване на енергийната 

ефективност и на съотношението "разходи-ползи"; 
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• оценка на емисиите CO2, които ще бъдат спестени в резултат на прилагането на 

енергоефективни мерки; 

• анализ на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници 

за доказване на техническа възможност и икономическа целесъобразност;  

 

Мерките за повишаване на енергийна ефективност, които се препоръчват при 

всяка реконструкция, основно обновяване, основен ремонт на сграда или на части от 

сграда в експлоатация, се оценяват по отношение на техническата и икономическата 

целесъобразност за използване на алтернативни инсталации и системи . 

Алтернативни инсталации и системи (чл.31, ал.2 от ЗЕЕ): 

- децентрализирани системи за производство и потребление на енергия от 

възобновяеми източници; 

- инсталации за комбинирано производство на електрическа и топлинна 

енергия; 

- инсталации за централно или локално отопление и охлаждане, както и 

на такива, които изцяло или частично използват енергия от възобновяеми източници; 

- термопомпи. 

 

Обследването завършва с доклад и с издаване на сертификат за енергийни 

характеристики на сградата. Докладът и сертификатът се изготвят при условията и по 

реда на НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. 

Обследването за енергийна ефективност и сертифицирането на сгради се 

извършват от лица, вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1 и ал.2 от ЗЕЕ (налични на 

електронната страница на АУЕР) - търговци по смисъла на Търговския закон ( за сгради 

от първа до четвърта категория съгласно ЗУТ)25 или физически лица (за сгради от пета 

категория съгласно ЗУТ)26, които отговарят на нормативните изисквания.  

Възложителят/собственикът на сградата възлага с договор Обследването за 

енергийна ефективност и издаването на сертификат за енергийни характеристики на 

лицата описани по-горе. За сгради в режим на етажна собственост дейностите по 

възлагането се извършват с решение на общото събрание на етажната собственост. 

Собственикът на сградата следва да  предостави следните налични документи и 

данни: технически паспорт на сградата,  резултатите от извършени обследвания на 

сградата , данни от доклад/и от извършени проверки на отоплителни инсталации с 

водогрейни котли и климатични инсталации ( ако е приложимо), документ, съдържащ 

данни за енергопотреблението на сградата за последните три календарни години, 

предхождащи обследването, датиран и подписан от лицето, което го е изготвило. 

Представят се данни за всички енергоизточници ползвани в конкретната сграда – 

електрическа енергия, топлоенергия от централен топлоизточник, газ, твърди горива и 

др.). 

 
25 Тук се включват многофамилните жилищни сгради; 
26 Тук се включват къщите 
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В случай на прекалено висока начална  инвестиция 27  и невъзможност за 

осигуряването и от собственика на сградата , в допълнение към сертификата за ЕЕ е 

препоръчително да се изготви паспорт за енергийно обновяване28 в който  „стъпка по 

стъпка“ да се  разпредели във времето изпълнението на мерките за енергийна 

ефективност .  По този начин се гарантира оптимално съотношение на достигнатия клас 

на енергийно потребление  в рамките на икономическия живот (и жизнен цикъл) на 

предписаните мерки. 

 

1.2.2 Обследване на съществуваща сграда  за установяване на техническите и 

характеристики. Технически паспорт 

 

Както вече бе изяснено в това ръководство, допустимостта на жилищната сграда 

съгласно изискването за „механично съпротивление и устойчивост“ може да бъде 

установена само от експертна информация съдържаща се в Технически паспорт, 

наличието на ТП следва да се приеме като задължително условие за извършване на  

оценката посредством ОЕЕ. 

 

 
27 При основно/дълбоко обновяване 
28 ПРЕПОРЪКА (ЕС) 2019/786 НА КОМИСИЯТА от 8 май 2019 година относно санирането на сгради 
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Технически паспорт за съществуваща сграда се съставя след проведено 

обследване и оценката на строежа, които се извършват по реда на глава трета на 

Наредба 5 за техническите паспорти при следните условия: 

• Техническата паспортизация на сградите и съоръженията е регламентирана със 

Закон за устройство на територията и Наредба 5 за техническите паспорти от 2006 г., и 

Закон за управление на етажната собственост. 

• Съставяне на технически паспорт след извършено обследване се извършва от 

Консултант, получил удостоверение по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ , или 

от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност.  

• Собствениците на сградите възлагат с договор съставянето на техническите 

паспорти на Консултант (фирма вписани в регистъра на МРРБ/ДНСК) или екип от 

проектанти с ППП. 

• При съсобственост на сградата (по ЗУЕС/ЗС)  възлагането може да се извърши 

от някои от съсобствениците за сметка на всички съсобственици. 

Техническият паспорт е документ, който съдържа информация за техническите 

параметри на сградите, извършените основни ремонти и преустройства, данни за 

всички издадени сертификати на строежа вкл. сертификат за енергийни 

характеристики, както и срокове за извършване на всички необходими строителни и 

монтажни работи, като основни и текущи ремонти.  
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ЕТАП 2 – ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 

 

2.1 Изработване на Техническа спецификация/задание за проектиране   

Техническа спецификация/задание за проектиране  е изключително важен 

елемент от инвестиционния проект. Качествено изработената техническа спецификация 

е гаранция/необходимо условие  за изготвяне на качествен и в необходимия обхват и 

обем инвестиционен проект 

Техническата спецификация се изработва на база на: 

•  Обследване за ЕЕ и Сертификат за енергийните характеристики; 

• Техническо обследване по части и Технически паспорт; 

• Приложима нормативна уредба. 

Избраният пакет от приоритетни енергоспестяващи мерки, предложени с 

енергийното обследване и съдържащи технически параметри на показателите за 

разход на енергия по същество представляват част от технико-икономическото 

задание за възлагане и разработване на инвестиционенния проект. Задължителна 

част от заданието са строителните дейности и операции, които не влияят върху 

разхода и спестяване на енергия, но са задължителни във връзка  с препоръките от 

обследването на теническите параметри отразени в ТП. 

С техническта спецификация се поставят изискванията относно: 

• Фаза на проектиране; 

• Проектни части, които е необходимо да съдържа документацията,вкл. 

сметна документация; 

• Материалите за изпълнение; 

• Приложими норми и стандарти за качество; 

-  

2.2 Изработване на проектна документация/инвестиционен проект 

Изработване на проектната документация/инвестиционен проект  за обновяване 

се възлага с Договор за услуга на екип от правоспособни проектанти, ( с Пълна 

проектантска правоспособност) вписани в списъците на Камарата на архитектите в 

България (https://kab.bg/registr/arhitekti/) и Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране (http://www.kiip.bg/register) за съответната година и притежаващи валидна 

застраховка „Професионална отговорност“ в проектирането за съответната категория 

на строежа съгласно Закон за устройство на територията, чл…….. 

Практиката показва, че при изпълнение на обновяване за ЕЕ на многофамилни 

жилищни сгради, при което не се засяга конструкцията („Основно обновяване“ 

съгласно ЗУТ Допълнителни разпоредби, §5, т.66), строежите  се квалифицират 

основно в четвърта и много рядко в по- висока категория ( чл. 137 от ЗУТ).  
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Инвестиционният проект може да бъде възложен с писмен договор на екипа 

правоспособни проектанти, които са извършили обследването за установяване на 

техническите характеристики на строежа на по-преден етап. 

Инвестиционният проект за ЕЕ на жилищни сгради се изработва в съответствие 

със ЗУТ,  Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. С 

наредбата се определят обхватът и съдържанието на инвестиционните проекти, както и 

на свързаните с тях предварителни (прединвестиционни) проучвания и задания за 

проектиране. Наредбата се прилага за всички обекти, за които се изисква одобрен 

инвестиционен проект при издаване на разрешение за строеж. 

Спецификата на обновяването за ЕЕ на жилищни сгради (обекти, които не са 

особено сложни във функционално, технологично и/или инсталационно отношение и 

наличие на заснемания и обследвания) предполага преимуществено еднофазно 

проектиране - във фаза технически проект или работен проект .  

Проектни части, които е необходимо да съдържа документацията се определят 

от информацията в продуктите от Етап I от настоящия раздел на Техническото 

ръководство. 

База за разработване на проектантските решения по проектни части са двата 

вида обследвания: обследването за енергийна ефективност, изготвено по реда на 

Наредба № 16-1594 от 2013 г. за обследване за енергийна ефективност, 

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, както и обследването 

на техническите характеристики на сградата, което се извършва по реда на Наредба 

№ 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. 

Практиката показва, че инвестиционният проект за обновяване за ЕЕ включва 

следните проектни части: 

1) части за архитектура и конструкции: 

✓ архитектурна; 

✓ конструктивна; 

2) части за инсталации и мрежи на техническата инфраструктура: 

✓ водоснабдяване и канализация; 

✓ електрическа (електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически 

инсталации); 

✓ топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация; 

✓ енергийна ефективност, чийто обхват и съдържание са определени съгласно 

Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради;  

✓ газоснабдяване (ако е приложимо). 

3) част пожарна безопасност, чийто обхват и съдържание са определени съгласно 

Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар. 

4) план по безопасност и здраве, чийто обхват и съдържание са определени съгласно 

Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

5) част план за управление на строителните отпадъци с обхват и съдържание съгласно 

чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 2012 г. 
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6) част Проектно-сметна документаци 

 

Процесът на изготвяне на техническа документация се предшества от 

осигуряване на скица на имота и виза за проектиране. Тези документи следва да се 

осигурят предварително от собственик на обекта за интервенция/СС. 

2.3 Оценка за съответствие на инвестиционните проекти - видове и обхват 

Инвестиционните проекти подлежат на съгласуване и одобряване и са основание 

за издаване на разрешение за строеж. 

Всички части на инвестиционните проекти, които са основание за издаване на 

разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им с основните изисквания към 

строежите по чл. 169, ал. 1, т.1-7 и ал.3  на  ЗУТ, взаимната съгласуваност между 

частите на проекта, пълнотата и структурното съответствие на инженерните 

изчисления, изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор 

на съоръжения с повишена опасност, други специфични изисквания към определени 

видове строежи съгласно нормативен акт. 

Оценката за съответствие съгласно ЗУТ и ЗЕЕ се извършва: 

• С приемане от експертен съвет на одобряващата администрация - за 

жилищни и смесени сгради с ниско застрояване и вилни сгради (по ЗУТ) , техните 

реконструкции, преустройства, основни ремонти и промяна на предназначението или 

по желание на възложителя - по реда на т. 2 и 3; 

• Като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма - консултант29, 

несвързана с проектанта - за обекти от първа до пета категория задължително  и 

отразяващ съответствието на инвестиционния проект с  основните изисквания към 

строежите по чл. 169, ал. 1, т.1-5 и ал.3 от ЗУТ. Оценката за съответствие на част 

„Конструктивна“ да се извършва по договор с възложителя от физически лица, 

упражняващи технически контрол по част „Конструктивна“; 

• Оценката за съответствие с основните изисквания към строежите по чл. 

169, ал. 1, т.6 и 7 от ЗУТ се извършва от лице, вписано в регистъра по чл. 44, ал. 1 и ал.2 

от ЗЕЕ (налични на електронната страница на АУЕР/регистри) под формата на отделен 

доклад или част от комплексния доклад по т.2. 

Предимството на оценката за съответствие с комплексен доклад от 

консултант е по-краткият законов срок за одобряване на проектите - 14 дни, за 

разлика от оценката от експертен съвет, при която срокът за одобряване на проекта 

е едномесечен. 

 
29 юридическо лице, което разполага с правоспособни физически  лица, чрез които упражнява дейността 

си и притежава валидно Удостоверение съглано чл.166, а.1,, т1 и 2и ал.2 – оценяване на съответствиетона 

инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. Началникът на Дирекцията за 

национален строителен контрол или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверения за 

упражняване на дейностите по ал. 1, т. 1 при условия и по ред, определени с наредба на министъра на 

регионалното развитие и благоустройството. Издадените удостоверения се публикуват в Единния 

публичен регистър по устройство на територията по чл. 5а. 
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Техническите или работните инвестиционни проекти се съгласуват и одобряват 

от главния архитект на общината (района), на територията на която е ситуирана 

сградата след писмено заявление от възложителя/собственика.  

За жилищни сгради, които се управляват в режим на етажна собственост се 

изисква и протокол от Общото събрание на ЕС, който съдържа решение за приемане 

на инвестиционния проект (ЗУТ, чл.144, ал.1, т.1). 

 

ЕТАП 3 – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ/СМР ЗА ОБНОВЯВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ  

3.1 Разрешаване на строителството 

Строежите могат да се изпълняват само ако са разрешени по реда на Закона за 

устройство на територията. 

Разрешението за строеж се издава задължително по инициатива на 

възложителя/собственика  по смисъла на ЗУТ и задължително на негово име. 

Издаването на разрешение за строеж по общия ред на ЗУТ се извършва въз 

основа на одобрени технически или работни инвестиционни проекти, които са 

неразделна част от него от главния архитект на съответната община по 

местонахождението на имота, в който ще се строи. 

Разрешението за строеж губи правно действие, когато  в продължение на три 

години от влизането му в сила не е започнало строителството. 

3.2 Започване, изпълнение  и завършване на строителството/изпълнение на мерки 

за обновяване за ЕЕ 

С разпоредбите на ЗУТ са регламентирани взаимоотношенията и 

взаимодействията между участниците в строителния процес и администрацията при 

започване, изпълнение и завършване на строежа, като са определени границите на 

отговорност на всеки един от тях. 

Участници в процеса на строителството са възложителят 30 , строителят, 

проектантът, консултантът, физическото лице, упражняващо технически контрол за 

част "Конструктивна", техническият ръководител и доставчикът на машини, 

съоръжения и технологично оборудване (ако е приложимо). 

 Взаимоотношенията между участниците в строителството се уреждат с писмени 

договори.  

 Възложителят/собственикът сключва договори за: 

• Изпълнение на СМР - със  Строител. 

Строителят  е физическо или юридическо лице, включващо в състава си 

физически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност, което по 

писмен договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените 

строителни книжа. Строителят изпълненява строежи, съответстващи на 

направената от него регистрация по чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на 

 
30 Възложител е собственикът на имота или лице, което е упълномощено от собственика (общинска 

администрация или друг административен орган  
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строителите за съответната група и категория строежи и вписан в Централния 

професионален регистър на строителя. 

• Изпълнение на строителен надзор - с Консултант СН; 

Правоспособността на Консултанта да изпълнява строителен надзор по време 

на строителството се удостоверява с валидно Удостоверение издадено от Началника 

на ДНСК и публикувано в Единния публичен регистър по устройство на територията. 

• Упражняване на авторски надзор – с проектанта на обекта. 

Авторският надзор по време на строителството се осъществява от 

проектанта/проектантите по частите на инвестиционния проек  и е задължителен 

за всички строежи от първа до пета категория включително. 

• Изпълнение на инвеститорски контрол – физическо или юридическо лице 

с необходимите образователни и професионални квалификации да осъщеествява 

контрол и координация по време на проектния цикъл вкл. изпълнението на СМР от 

името на собственика. 

Независимо, че фигурата на Инвеститорския контрол 31 не е нормативно 

регламентирана, практиката показва че въвеждането и при обновяването на 

многофамилни жилищни сгради за ЕЕ е необходимо условие собственикът на 

сградата/СС  да получи възможно най-качествен продукт при най-ефективно 

разходване на финансовия ресурс. 

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в 

експлоатация (приемане) на СМР за обновяване за ЕЕ се удостоверяват със 

съставянето, приемането и подписването от участниците на съответните актове и 

протоколи съобразно Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството.  

За началото на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се счита 

денят на съставяне на протокола/образец 2 за откриване на строителна  площадка , а 

когато такъв не се изисква - датата на заверка на заповедната книга 

Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се 

извършва при влязло в сила разрешение за строеж и в присъствието на служители от 

общината, от лицето, упражняващо строителен надзор за обекта или от техническия 

ръководител за строежите от пета категория. 

Строителят/изпълнителят на СМР  изпълнява СМР за обновяване за енергийна 

ефективност за всеки обект/група от обекти в съответствие с издадените строителни 

книжа, условията на договора и с основните изисквания към строежите (чл. 169, ал. 1 и 

3 от ЗУТ), както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и 

на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка. 

Строителят носи отговорност за: 

• изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, 

изделия, продукти и други в съответствие с основните изисквания към строежите, както 

и за спазване на технологичните изисквания за влагането им; 

• своевременното съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството, удостоверяващи качеството и количеството на изпълнените СМР; 

 
31 Лице, което упражнява контрол от името на Възложителя/Собственика 
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• съхраняването и предоставянето при поискване от останалите участници 

в строителството или от контролен орган на строителните книжа, заповедната книга на 

строежа и актовете и протоколите, съставени по време на строителството; 

  Строителят носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати 

ползи от свои виновни действия или бездействия. 

По време на изпълнение на СМР за обновяване лицензиран Консултант/ 

Строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ) упражнява строителен надзор в обхвата на 

договора и съобразно чл. 168 от ЗУТ. 

Лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за  

• законосъобразно започване, изпълнение и приключване  на строежа; 

• осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за 

здравословни и безопасни условия на труд в строителството; 

Консултантът/СН извършва проверка и контрол на доставените и влагани в 

строежа строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните 

изисквания към строежите в съответствие с изискванията на Закона за техническите 

изисквания към продуктите.  

Лицето, упражняващо строителен надзор, подписва32 всички актове и протоколи 

по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията 

за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на 

регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по 

време на строителството. 

Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, 

вписани в заповедната книга, са задължителни за строителя и техническия ръководител 

на строежа. 

В предмета на договора могат да бъдат вписани и задължения свързани с 

координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, 

включително контрол на количествата на изпълняваните строителни и монтажни 

работи съобразно договора за изпълнение на строителството. 

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнение на 

СМР, Проектантът посредством отделните правоспособни лица, автори на 

приложимата проектна документация по части, осъществява авторски надзор съобразно 

чл. 162 от ЗУТ и договор за изпълнение. Осъществяване на надзор от проектантите 

автори на отделните части на техническия/работен проект гарантира точното 

изпълнение на проекта, съблюдаване на архитектурните, технологични, и строителни 

правила и норми, както и подготовка на проектната документация за въвеждане на 

обекта в експлоатация. 

В изпълнение на задълженията си проектантът има право на свободен достъп до 

строежа, строителните книжа, заповедната книга и актовете и протоколите, съставени 

по време на строителството. 

Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното 

спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга 

и са задължителни за останалите участници в строителството. 

 
32 Посредством    експерти, които притежават квалификация и правоспособност 
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Проектантът, лицето, упражняващо технически контрол по част 

"Конструктивна", консултантът, строителят и лицето, упражняващо строителен 

надзор, следва да притежават  застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, 

причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на 

неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията 

им. 

Ролята на собствениците (представлявани от СС) свързана  с упражняването на 

текущ контрол по време на строителството се изпълнява от Инвеститорския контрол. 

Инвеститорският контрол, във връзка с изпълнение на отговорностите си, има 

право: 

• да получава достъп до строежа по всяко време за проверка на качеството 

на всички видове строително-монтажни работи, употребяваните материали, 

конструкции, детайли и др.; 

• да получи копие от одобрения  инвестиционния проект и сметната 

документация на обекта, договора за изпълнение на СМР с всичките му приложения; 

• да получи (при поискване)  Заповедната книга и всички документи 

съставяни по време на строителството, а така също и цялата информация, която се 

отнася до влаганите материали и съоръжения; 

• да бъде уведомяван своевременно за искани от Строителя/изпълнителя на 

СМР промени и установени несъответствия в количества и видове СМР по време на 

изпълнение на обновяването за ЕЕ; 

• да получава покана за участие във всички комисии и срещи, които се 

провеждат между участниците в инвестиционния процес. 

След фактическото завършване на строежа се изготвя екзекутивна 

документация, отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти. 

Екзекутивната документация се съставя от изпълнителя, ако възложителят не е 

определил друг участник в строителството, съгласно разпоредбата на чл. 175, ал. 1 ЗУТ. 

Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително 

извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от възложителя, 

проектанта, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, 

упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“, и от лицето, упражняващо 

строителен надзор. 

След завършването на строежа възложителят, строителят, проектантът и лицето, 

упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт образец № 15 за 

установяване годността за приемане на строежа в съответствие с изискванията на 

Наредба № 3 от 2003 г. С акт образец 15 се удостоверява изпълнението на строежа 

съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията 

към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ и условията на сключения договор. Към акт 15 

се прилагат и протоколите от извършените изпитвания на машините и съоръженията. С 

акт 15 завършеният строеж се предава от строителя на възложителя. 

След завършването на строежите от първа до четвърта категория включително, 

задължително се съставя окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен 

надзор. 

Задължителните изисквания към окончателния доклад, включително и относно 

неговия обхват и съдържание, са посочени с разпоредбите на § 3 от Допълнителните 
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разпоредби на Наредба № 2 от 2003 г. Той трябва да бъде съставен и подпечатан от 

лицето, упражняващо строителен надзор, и подписан от управителя на фирмата - 

консултант и от всички квалифицирани специалисти, определени за надзор на строежа 

по съответните части. 

След завършване на нов строеж, както и след реконструкция, основно 

обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж, се 

съставя/актуализира33  технически паспорт от лицето, упражняващо строителен надзор. 

Техническият паспорт задължително се прилага към искането за въвеждане в 

експлоатация на завършения строеж. 

След завършването на строежа и приключване на приемните изпитвания, когато 

те са необходими, възложителят регистрира пред органа, издал разрешението за 

строеж34, въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад 

по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване 

към мрежите на техническата инфраструктура(ако е приложимо). 

В седемдневен срок от постъпване на искането, органът, издал разрешението за 

строеж,  регистрира въвеждането на строежа в експлоатация и издава удостоверение за 

въвеждане в експлоатация. 

ЕТАП 4 – МОНТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИТЕ СПЕСТЯВАНИЯ НА 

ЕНЕРГИЯ И ДРУГИ ПОЛЗИ В РЕЗУЛТАТ НА ОБНОВЯВАНЕТО ЗА ЕЕ 

4.1 Оценка на постигнатите енергийни спестявания след изпълнение на мерки за 

изпълнение на ЕЕ 

Количествено оцененият  и прогнозиран ефект от въведените мерки за ЕЕ 

(прогнозни стойности на спестената енергия и емисии и/ли специфичен разход на 

енергия след обновяването за ЕЕ), отразен в предходното  обследване на сградата, е 

индикатор за постигнатите цели на обновяването. Заложените индикатори  подлежат  

на проверка и доказване при използване на обществен ресурс (БФП) при обновяването 

за ЕЕ. 

Доказването на постигнатите енергийни спестявания в резултат на изпълнени 

мерки за ЕЕ е регламентирано в ЗЕЕ и се осъществява не по-рано от една година след 

въвеждането на мерките за повишаване на енергийната ефективност при крайните 

потребители на енергия чрез обследване за енергийна ефективност . Обследването за 

доказване на постигнатите енергийни спестявания се осъществява от фирма, вписана в 

регистъра по чл. 44, ал. 1 и ал.2 от ЗЕЕ ( налични на електронната страница на АУЕР) 

по реда на Глава шеста на НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за 

енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на 

сгради. Оценката за доказването на постигнатите енергийни спестявания се изготвя за 

всички въведени действащи мерки и съответстващите им срокове на действие. За 

целите на оценката на постигнатите енергийни спестявания  собственикът на сградата 

предоставя на налични доклади от извършени обследвания на сградата и издадените въз 

основа на тях сертификати, включително документи, доказващи изпълнението на 

 
33 В случая наличния ТП се актуализира съобразно данните от извършеното обновяване за ЕЕ 
34 В случаите за обновяване на сгради за ЕЕ и категорията на строежа – общинската администрация 
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мерките и техническите им характеристики в съответствие с препоръките от предходни 

обследвания и инвестиционния проект. 

 

Фирмата, която е обследвала сградата за ЕЕ и е предписала 

енергоефективните мерки не може да бъде изпълнител на обследването за доказване 

на постигнатите енергийни спестявания в резултат на изпълнени мерки за ЕЕ. 

4.2  Осъществяване на мониторинг върху поведението на жилищната сграда след 

обновяването 

Реалните параметри на ефекта от въведените мерки за ЕЕ в една многофамилна 

жилищна сграда могат да се установят, запазят и дори подобрят само посредством 

осъществяване на мониторинг върху поведението на жилищната сграда и ползвателите 

след обновяването и. 

За усигуряване на устойчивост на резултатите от обновяването е необходимо в 

процеса на експлоатация: 

• да се проследява реалното годишното потребление на енергия сравнено с 

прогнозното от енергийния одит и при установяване на разлики/ по-висок разход да се 

предприемат коригиращи действия; 

• да се извършва периодична инспекция на техническите параметри на  

сградни системи и осветителните инсталации и при установени несъответствия да се 

извършват настройки от технически компетентни лица; 

• да се разпишат мерки, които целят да повлияят върху поведението на 

потребителите/собственици и повишат отговорността им при използване на енергията в 

обновените жилищни сгради35: 

o подддържане на оптимална   температура в жилищните помещения; 

o подмяна на битовите електроуреди с по-енергоефективни; 

o осъществяване на контрол върху чистота на въздуха и влажността в 

помещенията; 

 

 

 

 

 

    

 
35 Пример  Съвети за енергийна ефективност – брошура на АУЕР/ 

https://www.seea.government.bg/documents/Broshura_AUER.pdf 
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3.  Практически въпроси по обновяването на жилищни сгради за 

енергийна ефективност  

 

В раздели 1 и 2 от настоящото Ръководство са изложени теоретични и нормативни 

аспекти на енергийната ефективност на жилищни сгради – терминология; типове 

сгради; сертифициране; потребление на енергия и източниици; единични 

енергоспестяващи мерки, приложими при енергийно обновяване на жилищни сгради.  

Както е посочено в раздел 2 „Жизнен цикъл на проект за енергийно обновяване на 

жилищни сгради“, проектът за енергийна ефективност при жилищни сгради в общия 

случай е класически инвестиционен проект - респективно изпълнението на такъв 

проект по същество, в основните си етапи, не се различава от изпълнението на другите 

инвестиционни проекти. 

В настоящият раздел се обръща допълнително внимание на някои практически 

въпроси, от гледна точка най-вече на собствениците в жилищни сгради, и особено на 

въпросите, свързани с преодоляването на идентифицираните бариери и проблеми в 

процеса на обновяване – 1) постигане на съгласие на собствениците за 

пристъпване към обновяване; 2) информиран избор на енергоефективен пакет от 

енетргоспестяващи мерки; 3) техническа и финансова осъществимост; 4) 

осигуряване на качествено изпълнение на обновителните дейности. 

При преодоляването на идентифицираните бариери следва да се прилага систематичен 

подход – така оптималната комбинация от мерки за ЕЕ и технически мерки за 

запазване/повишаване на срока на експлоатация ще доведе до удължен срок на 

експлоатация на сградите, намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка, 

снижаване потреблението на енергия и на емисиите и до по-добри условия на живот. 

Техническото подобряване при обновяването на жилищните сгради представлява 

принадена стойност на процеса на обновяване на жилищните сгради. 

За постигане на съгласие на собствениците и взимане на информирано решение, 

още на етапа на иницииране на процеса е нужно да бъде извършена предварителна 

оценка на нивото на енергийна ефективност на сградата и на необходимостта от 

прилагане на енергоспестяващи мерки. 
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3.1.    Предварителна оценка на нивото на енергийна ефективност на дадена 

жилищна сграда в експлоатация и на необходимостта от прилагане на 

енергоспестяващи мерки.  

• В началния етап на иницииране на процеса, преди  реалното изпълнение 

на обследването за енергийна ефективност, с достатъчна точност може да се твърди (на 

база на статистическите данни изложени в т. 1.4), че ако една жилищна сграда е 

построена/въведена в експлоатация  преди 2000 г. и до момента не са изпълнявани 

мерки за ЕЕ или са изпълнени само единични мерки в отделни самостоятелни обекти 

(частично положена топлоизолация  и/ или подменена дограма), то тя е енергийно 

неефективна (93% от обитаваните жилищни сгради в страната), и много вероятно 

попада в обхвата на сградите с лоши енергийни характеристики (класове Е, F и G - 93% 

от общия брой жилищни сгради) – без голямо значение на годината на построяване, 

типа на строителната конструкция, системата на топлоснабдяване. Необходимо е 

прилагане на определени енергоспестяващи мерки за съответствие с нормативните 

изисквания 

• Синхронизирането на обновяването с цел подобряване на енергийната 

ефективност с други неотложни ремонтни дейности ще доведе до разходо - ефективно 

обновяване благодарение на увеличаване на срока на експлоатация на сградите, 

намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка, снижаване потреблението на 

енергия и на емисиите и създаване на  по-добри условия на живот. 
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      Предварителната оценка на нивото на енергийна ефективност на дадена 

жилищна сграда в експлоатация и на необходимостта от прилагане на 

енергоспестяващи мерки се извършва с помощта на експертизата на специализирания 

посредник при първоначалните консултации, паралелно с предварителна оценка на 

техническото състояние на сградите.     

Планираната подкрепа на подготвителния етап по същество тества модела на 

терен. Основната цел е преодоляването на идентифицираните бариери от технически 

характер, съвместно  и координирано с организационните и финансови бариери.  

Собствениците ще бъдат консултирани от специализирания посредник и 

представители на общинската администрация по всички ключови въпроси на 

обновяването (вкл ползите от сградното обновяване за ЕЕ – редуциране на енергийните 

сметки; повишени комфорт на обитаване и стойност на имота; избор на 

енергоспестяващи мерки и др.); 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. 

Консултантите по ЕЕ извършват дейности/ консултации/ разяснения, касаещи: 

• наличие на първична проектна документация в съответната общинска 

администрация (със съдействието на съответната общинска администрация); 

• оценка на допустимостта и възможността за финансиране; наличие/липса на 

валиден технически паспорт/ оценка на допустимостта на сградата от гледна 

точка на нейната конструктивна устойчивост – (за проекти/ схеми, при които 

техническо обследване и изготвяне на  технически паспорт не е допустима за 

финансиране дейност, оценката за сградите, неразполагащи с ТП, се извършва  

по видими белези от компетентни лица);  

• пpиложими пакети от енергоспестяващи мерки за различни типове сгради; ВЕИ 

алтернативни технически решения; 

• съпътстващи работи при прилагането на пpиложимите пакети от 

енергоспестяващи мерки; 

• подготвителни дейности и  дейности по изготвяне на обследване за енергийна 

ефективност, сертифициране и предписване на необходимите ЕСМ в 

съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна 
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ефективност;  

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

обновяване на сградата и разпределение на разходите между собствениците, 

ключващ  резултатите от предварителното проучване на възможностите и 

адаптирането им при прилагане на иновативни мерки за обновяване за ЕЕ 

• оценка на съответствието на инвестиционния проект със същественото 

изискване по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ, изготвена по реда на Наредба № 7 от 

2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в 

сгради; 

• 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 след 

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.  

Професионалните домоуправители  извършват консултации, касаещи 

организацията и комуникацията наред с техническите и инженерни въпроси, за 

цялостно и координирано : 

• постигане на съгласие за обновяване на сградата; 

• подпомагане създаването на СС – задължително условие за участие; 

• избор на изпълнители на предварителни дейности – техническо проектиране и 

оценка на съответствието; 

• изготвяне на заявлението за кандидатстване; 

• след извършване на необходимите предварителни дейности (пpиложими пакети 

от енергоспестяващи мерки; бюджетиране) - идентифициране на нуждата от 

кредити на всеки собственик; своевременно осигуряване на финансовите 

средства за самоучастие; подпомагане на собствениците при изготвянето на 

заявления за отпускане на кредити;идентифициране на неплатежоспособните 

собственици и прилагане на мерки за решаване на проблема; своевременното 

погасяване на кредита; 

• подпомагане на комуникацията с другите участници/изпълнители в процеса 
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съобразно включването и участието им в процеса по обновяване на сградата. 

 

 

 

3.2. Пpиложими пакети от енергоспестяващи мерки   -  ефективност на разходите; 

приложимост на ВЕИ; дълбоко обновяване 

Съгласно действащата нормативна уредба в областта на енергийната 

ефективност (Наредба № Е-РД-04-01 от 22.01.2016 г.), разработването на мерки за 

повишаване на енергийната ефективност e етап от енергийното обследване (и 

включва дейностите: 1) изготвяне на списък от мерки с оценен енергоспестяващ ефект 

за повишаване на енергийната ефективност; 2) определяне на годишния размер на 

енергоспестяването за всяка мярка, остойностяване на единични мерки, подреждане на 

мерките по показател „срок на откупуване“; 3) формиране на пакети от 

енергоспестяващи мерки, определяне на годишния размер на енергоспестяването за 

всеки пакет с отчитане на взаимното влияние на отделните мерки в пакета, технико-

икономическа оценка на всеки от пакетите от мерки, определяне на класа на 

енергопотребление, съответстващ на изпълнението на всеки пакет, в т.ч. на 

инвестициите за неговото изпълнение; 4) сравнителен анализ на оценените пакети от 

мерки и определяне на икономически целесъобразния пакет от енергоспестяващи мерки 

за достигане на нормативно определения минимален клас на енергопотребление по 

скалата на класовете на енергопотребление за съответната категория сгради, към която 

сградата принадлежи по предназначение; 5) избор на пакет от енергоспестяващи мерки, 

съгласуван с възложителя, въз основа на който ще бъде издаден сертификатът за 

енергийни характеристики на сградата; 6) анализ и оценка на количеството спестени 

емисии CO2 в резултат на разработените мерки за повишаване на енергийната 

ефективност – оценката се извършва по потребна енергия и поотделно за всеки от 

разработените пакети с енергоспестяващи мерки. 

При проекти включващи съфинансиране от страна на собствениците, от 

ключово значение е те да бъдат подпомогнати още при провеждането на 

предварителните консултации посредством: 1) предварително запознаване с 

пpиложимите пакети от енергоспестяващи мерки (вкл възможностите за дълбоко 

обновяване; близко до нулево енергийно потребление; използване на ВЕИ); 2) 

предварителни разчети/бюджетиране на разходите, с оглед своевременно 
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определяне на дяловете на собствениците и пристъпване към дейностите по определяне 

на кредитоспособност, финансиране и т.н. (виж Организационното ръководство).  

За целта, специализирания посредник/консултантите по ЕЕ се опират на 

опита си в обследвания за ЕЕ, приложени енергоспестяващи мерки, оценен ефект на 

приложените ЕСМ, тежест на съпътстващите работи при различните типове сгради и 

др. 

      

При избора на енергоспестяващи мерки следва да се вземе предвид потенциалът 

за спестяване на енергия при обновяването на отделните сградни елементи и системи на 

жилищните сгради, както и възможностите за оползотворяване   на eнергия от ВЕИ за 

отопление, БГВ, вентилация и осветление в съществуващия жилищен сграден фонд. 

Техническият потенциал за постигане на висока степен на енергийна 

ефективност в съществуващите жилищните сгради се изразява във възможността за 

осигуряване на: 

• добри изолационни свойства на сградните елементи, граничещи с външната 

среда; 

• ограничаване на влиянието на  топлинните мостове; 

• въздухоплътност на сградната обвивка; 

• високо ефективни системи за поддържане на микроклимата в жилищните 

сгради: 

• осветителна инсталация; 

• отоплителна инсталация, генератор на топлинна енергия/охлаждане; 

• вентилационна система; 

• инсталация за осигуряване на гореща вода за битови нужди; 

• изграждане на инсталации за осигуряване на енергия за битови нужди от 

възобновяеми енергийни източници (използване на слънчевата топлина, 

биомаса, геотермална енергия, др.). 

Следва да се вземе предвид, че основният разход на енергия в жилищните сгради 

е свързан с осигуряване на нормативните параметри свъразни с  осигуряване на 

микроклимат и комфорт на обитаване (осветление, отопление, БГВ) – над 80% от 

потребната енергия. Статистиката на потребление на енергия по технически системи 

показва, че най-голям дял се пада на отоплението в жилищните сгради – над 60% от 

реално потребената енергия. В действителност потребната енергия за отопление 



46 
 

необходима за достигане на нормативните температури на вътрешния въздух при 

съществуващото състояние на сградите (след нормализиране) е приблизително два пъти 

по-висока от реално потребената, като достига  80 % от общия разход на енергия. Ако 

бъде добавен и делът на енергията за осигуряване на БГВ и осветление, то разходът на 

енергия в жилищните сгради, необходим за осигуряване на нормативните параметрите 

на  микроклимата, достига до 90 % от общия. 

В жилищните сгради потенциалът за спестяване на енергия се открива в 

изпълнение на икономически ефективни ЕСМ (по сградна обвивка и технически 

системи), които ще доведат до значителни икономии в разхода на енергия за 

осигуряване на микроклимата (отопление, БГВ, осветителна инсталация). 

При определяне на приложимите мерки следва да се отчете фактът, че огромното 

мнозинство (83,6 %) от обитаваните жилища в страната сгради в страната ползват 

собствен/индивидуален топлоизточник (вкл. електричество, твърди и течни горива, 

ВЕИ), докато само за  16,4 % се осигурява отопление и БГВ от централен 

топлоизточник (парно отопление или газ). 

Основно съображение при предварителния избор на ефективни пакети от 

енергоспестяващи мерки при многофамилните жилищни сгради без централно 

топлоснабдяване е, че изпълнението на ЕСМ по сградната обвивка/сградни елементи 

граничещи с външен въздух, в голяма част от случаите е единствената техническа 

възможност за намаление на енергийните разходи. 

Икономически ефективни ЕСМ свързани с подобряване на ЕЕ на системите за 

осигуряване на отопление и БГВ се идентифицират основно при централно 

топлофицираните сгради  и се изразяват в (1) мерки по оптимизиране на сградната 

инсталация и (2) мерки по прибори за контрол и управление/ настройки на 

съществуващите абонатни станции. 

 

Оползотворяването на енергия от ВЕИ в многофамилните жилищни сгради 

 

Оползотворяването на енергия от ВЕИ в многофамилните жилищни сгради 

следва да се проучи внимателно, доколкото прилагагането на такива мерки  често се 

ограничава от технически, административни и организационни трудности:  

• Многофамилните  жилищни сгради с плосък покрив  не разполагат с достатъчно 

площ за поставяне на необходимият брой слънчеви елементи (съответно 

ориентирани и без да се засенчват); 
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• Срокът за откупуване на системата за оползотворяване на ВЕИ (слънчеви 

колектори, термопомпен агрегат и др. в комбинация с изграждането на сградната 

система) би могъл да надхвърли  живота на мярката, поради все още високите 

цени на отделните елементи; 

• При системи от подобен тип е необходима ежемесечна поддръжка на 

инсталациите, почистване на соларното стъкло, което е почти неприложимо в 

сгради в режим на етажна собственост; 

• Все още съществуват административни пречки пред внедряване на системи за 

оползотворяване на слънчевата топлина за производство на енергия за собствени 

нужди (до 30 kW ); 

• Решение за изпълнение на мерки по сградните инсталации (вкл. 

подмяна/изграждане на нов генератор на топлина)  се взема при съгласието на 

100% от собствениците на самостоятелните обекти; 

• Публичната подкрепа за мерките за енергоспестяване по системите за 

отопление, вентилация и битово горещо водоснабдяване се отнася само до 

общите части и дейностите в самостоятелните обекти следва да се финансират 

изцяло от собствениците. 

Отоплението и БГВ при еднофамилните къщи се осигуряват изцяло от 

собствени топлоизточници, които включват и локално изградени сградни системи (при 

използването на различни енергоносители). За целите на постигането на значителни 

икономии, изпълнението на  ЕСМ по външните ограждащи елементи е необходимо да 

се комбинира с подобряването на енергийните характеристики на системите за 

осигуряване на топлина/охлаждане и БГВ (вкл. подмяна на горивната база). 

При еднофамилните къщи съществува голям потенциал за 

оползотворяването на енергия от ВЕИ: 

• В общия случай покривите са скатни и съществува техническа възможност за 

разполагане на слънчеви колектори/елементи  с необходимата ориентация; 

• По-лесно е постигането на  съгласие за инсталиране и поддържане на системи за 

оползотворяване на ВЕИ; 

• Има техническа възможност за подмяна на горивната база на отделните 

жилища/жилищни сгради с използване на котел на био-маса, термопомен агрегат 

и др.; 

• Не съществуват организационни проблеми при  вземането на решение за 

изпълнение на мерки по сградните инсталации. 
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Стандарт "Сграда с близко до нулата потребление на енергия" 

 

В контекста на постоянно нарастващите изисквания към сградите относно: (1) 

намаляване на въглеродните емисии посредством намаляване на използването на 

енергия от невъзобновяеми източници и (2) максимално използване на енергия от 

възобновяеми източници ще представим възможностите при комплексното обновяване 

за ЕЕ на жилищни сгради да бъде постигнат стандарт "Сграда с близко до нулата 

потребление на енергия". 

Според приетото в нормативната уредба определение 36  "Сграда с близко до 

нулата потребление на енергия" е не само сграда, която има минимален разход на 

енергия (енергопотреблението на сградата, определено като първична енергия, отговаря 

на клас А от скалата на класовете на енергопотребление за съответния тип сгради), но и 

не по-малко от 55 % от потребната (доставената) енергия за отопление, охлаждане, 

вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление е енергия от възобновяеми 

източници. 

Дълбокото обновяване за постигане на стандарт СБНПЕ при жилищните сгради, 

а в най-голяма степен при МЖС, е свързано с пречки от: 

• Организационно естество – за мерките свързани с промяната на източник 

на енергия, реконструкция на сградни системи и др. се изисква постигане на 100 % 

съгласие от ССО; 

• Финансовият ресурс, необходим за постигане на стандарта е значително 

по-голям от средствата необходими за обновяване за ЕЕ до минимални нормативни 

изисквания; 

• При част от сградите, поради специфики на сградните елементи и 

системи, съществуват технически трудности при въвеждане на възобновяеми 

източници на енергия. 

Очевидно постигането на стандарт СБНПЕ е много по-трудно осъществимо, а 

понякога и невъзможно, при многофамилни жилищни сгради ; 

Въпреки това, при поставяне на целите, независимо от идентифицирани в 

началния етап пречки, е по-добре да се прилага  по-дългосрочно ориентиран подход, 

при който да се предлага дълбоко обновяване/СБНПЕ посредством поетапно (стъпка по 

стъпка) обновяване. 

В този случай, в допълнение към сертификата за ЕЕ е препоръчително да се 

изготви паспорт за енергийно обновяване  в който  „стъпка по стъпка“ да се  

разпредели във времето изпълнението на мерките за енергийна ефективност .  По този 

начин се гарантира оптимално съотношение на достигнатия клас на енергийно 

потребление  в рамките на икономическия живот (и жизнен цикъл) на предписаните 

мерки. 

 
36 Виж 1.9 Технически изисквания към енергийните характеристики на сградите. стандарти за обновяване 
за ЕЕ от това ръководство 
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Основни моменти при изпълнение на дълбоко обновяване за постигане на 

стандарт СБНПЕ: 

• Дефиниране на дългосрочните цели и амбиции още при стартиране на 

процеса; 

• Изготвяне на максимално точен план за изпълнение на дейностите на 

всеки етап/стъпка от процеса с посочване на прогнозни индикатори; 

• Преди изпълнението на всяка следваща стъпка/етап да се прави преглед 

на статуса и при необходимост да се предприемат корекционни действия свързани с 

планираните дейности и очаквани резултати; 

Различни  сценарии могат да бъдат приложени при поетапното дълбоко 

обновяване на МЖС, в зависимост от нуждите, финансовата осигуреност и др. 

Например: 

• Обновяване в две съпки: 

1. Мерки по сградната обвивка; 

2. Мерки по сградните системи и осигуряване на енергия от възобновяеми 

източници; 

• Обновяване в 3 стъпки: 

1. Мерки по сградната обвивка; 

2. Мерки по сградните системи; 

3. Осигуряване на енергия от възобновяеми източници; 

 

При дългосрочното планиране е задължително да се спазят някои задължителни 

технически изисквания: 

• Модернизирането на обвивката на сградата (като се вземат предвид 

отвори, стени, покрив, мазе и термичните мостове) е ключов фактор, с който трябва да 

предшества инвестицията в нови ефективни енергийни системи (в т.ч. отоплителни), 

които при намалените нужди от енергия може да се окажат преоразмерени; 

• Мерките по обвивката (топлоизолация по външни ограждащи елементи , 

подмяна на дограма) трябва да се изпълнят в една фаза/стъка с изграждане на 

вентилационна система. 

• Трябва да се предлагат технически решения вкл. изграждане на 

ефективни вентилационн системи, с които ще се постигнат здравословни условия на 

обитаване относно: 

o Чистота на въздуха в помещенията; 

o Намаляване на факторите, които водят до алергични и респираторни 

проблеми; 

o Регулиране на влажностния режим и ограничаване на гъбични и други 

органични форми. 

 

 

При формирането на пакети от мерки, чрез които може да се достигнат 

икономии на нивото на действащите към момента нормативни изисквания за ЕЕ за 
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жилищни сгради в експлоатация (респективно дълбоко обновяване – постигане на не 

по-малко от 60 % икономия на енергия / клас на енергопотребление В), следва да се 

комбинират по подходящ начин единичните енергоспестяващи мерки приложими при 

обновяване на жилищни сгради, свързани с: 1) подобряване на енергийните 

характеристики на сградните ограждащи елементи; 2) подобряване на енергийните 

характеристики на системите в процесите на отоплонение, вентилация, охлаждане, 

загряване на вода за битови нужди, осветление, вкл. изграждане на системи за 

оползотворяване на енергията на възобновяеми източници. Приложимите единични 

енергоспестяващи мерки (виж също част … от настоящото Ръководство) са както 

следва: 

1) По сградната обвивка: стени; дограма; покрив; под. 

2) 2.1.По сградните системи, които осигуряват микроклимата в жилищните 

сградa 

• Изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите 

части; 

• Ремонт или подмяна на електрическата инсталация в 

общите части на сградата; 

• Мерки по прибори за контрол и управление. 

 

2.2. Системи за генериране на топлина, охлаждане и БГВ, вентилация 

• Централизирано топлоснабдяване (абонатна станция) и БГВ - изграждане 

на система за вентилация и рекуперация; мерки по сградната инсталация 

- реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална с   

индивидуално отчитане на разхода на топлина; мерки по прибори за 

контрол и управление/настройки 

2.3. Подмяна на горивната база/изграждане на локален източник на 

топлина/БГВ (абонатна станция) и осигуряване на БГВ (оползотворяване 

на енергия от ВЕИ) - инсталиране на котел на газ; Инсталиране на котел 

на биомаса; инсталиране  на термопомопомпени агрегати за 

отопление/охлаждане и БГВ; инсталиране на с-ма за оползотворяване на 

сл. енергия за БГВ; инсталиране на с-ма за оползотворяване на слънчева 

eнергия за генериране на електрическа енергия за битови нужди – 

отопление/охлаждане, БГВ, осветление, уреди (производство на енергия 

за собствени нужди). 



51 
 

Структурирането на ЕСМ в пакети за обновяване на етап първоначални 

консултации и бюджетиране ще бъде извършено в различни комбинации в 

зависимост от:  спецификите на типовете и категории жилищни сгради; 

съгласуваните със собствениците цели за дълбочина  на обновяването; опитът 

натрупан при обновяване на жилищни сгради; изчислените равнища на 

оптималните разходи във връзка с минималните изисквания за енергийните 

характеристики на сградите и сградните компоненти. 

В изпълнените досега проекти и програми за  енергийно обновяване на жилищни 

сгради, при калкулирането на икономически най-ефективните пакети от ЕСМ, за 

преобладаващото мнозинство сгради (86%) се постига клас на енергопотребление „С“. 

Само за 14% от сградите е прогнозиран клас на енергопотребление „В” след 

изпълнение на ЕСМ. 

Изпълнените до момента проекти за енергийно обновяване на жилищни сгради 

(основно многофамилни жилищни сгради) показват, че  енергийни спестявания до 

нивото на действащите към момента нормативни изисквания за ЕЕ на жилищни 

сгради в експлоатация се постигат основно с пакети формирани от ЕСМ по 

сградната обвивка (такива са приложени при 100% от сградите) и при много малко 

участие на ЕСМ свързани с подобряване на енергиийните характеристики на 

техническите системи  (6%). ЕСМ по осветителната инсталация в общите части са 

често прилагани (при 67% от обновените сгради), но те са с ограничен ефект върху 

енергийните спестявания. Енергия от ВЕИ е използвана при 3% от сградите за частично 

покриване на разходите на енергия за БГВ или осветление в общите части. 

С прилагане на разходоефективни пакети, формирани основно от ЕСМ по 

сградна обвивка и частично по електрическата инсталация в общи части, се постигат 

минималните изисквания за ЕЕ за сгради в експлоатация, като спестяванията на енергия 

варират от 20 % до 60% и повече. Само при 7% от обновените многофамилни жилищни 

сгради са постигнати енергийни спестявания над 60% с изпълнение на посочените по-

горе ЕСМ. 

Въпреки доказаната ефективност на разходите (най-ниска цена на kWh/г 

спестена енергия и най–високите нива на специфични спестявания на крайна енергия 

kWh/m2)  при изпълнение на  ЕСМ  по сградната обвивка, само с тези мерки и при 

планирани минимални нормативни изисквания към сградните елементи, е малко 

вероятно  да бъде постигнато дълбоко обновяване. 
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За извършване на дълбоко обновяване е необходимо формиране на 

разходоефективни пакети от мерки, които освен базовите мерки по сградната 

обвивка, следва да включват и мерки свързани с подобряване на енергийните 

характеристики на системите, които осигуряват микроклимата вкл. подмяна на 

горивната база (когато е технически възможно и икономически обосновано). За 

всички типове сгради е задължителен анализът на възможностите за използване на 

енергията от възобновяеми източници за потребностите на конкретната сграда и при 

доказан ефект на енергоспестяване и техническа осъществимост, енергията от ВЕИ  

следва да бъде включена  в енергийния баланс на сградата. 

Използването на енергия от ВЕИ (за сгради, при които е технически възможно и 

при доказана ефективност на разходите), освен че ще допринесе за постигане на по-

висок процент на спестявания, ще бъде стъпка към достигане на „сгради с близки до 

нулевото потребление на енергия“.   

При техническа невъзможност за подобряване на енергийната ефективност на 

техническите системи (вкл.промяна на горивната база)  и/или изграждане на системи за 

използване на ВЕИ, спестяванията могат да се постигнат посредством проектиране на 

по-ефективни  изолационни свойства на сградните елементи, граничещи с 

външната среда.  

С изпълнението на топлоизолационни системи с по-голяма дебелина,  

използване на високо ефективни топлоизолационни материали и прозрачни ограждащи 

елементи и осигуряване на висока въздухоплътност могат да бъдат реализирани 

значителни енергийни печалби. Увеличената въздухоплътност на външната обвивка 

обаче ще намалява значително естествения приток на свеж въздух в помещенията, 

което задължително ще наложи  изграждане на механична вентилация с рекуперация 

(оползотворяване на отпадната топлина). 

Посочените по-горе единични мерки за обновяване са чисто енергоспестяващи и 

включват  само СМР, които пряко допринасят към спестяването на енергия. В 

действителност, при голяма част от жилищните сгради, в резултат от липса на 

поддръжка и регулярни ремонтни дейности,  общите части са силно занемарени и 

амортизирани, резултатът от което е потенциална  заплаха за ефективността и 

устойчивостта на бъдещи мерки за ЕЕ, а често и за конструкцията. Подобни са 

изводите и заключенията относно техническите параметри на жилищните сгради от 

техническите паспорти на над 2200 жилищни сгради (обновени при предходни 



53 
 

проекти). От друга страна настъпили промени във времето в нормативната уредба 

налагат при основно обновяване на сградите да бъдат предприети и мерки за  

привеждане на някои сградни елементи и системи свързани с безопасността на 

обитаване и експлоатация, пожароустойчивост и др. към актуалните технически 

изисквания (възстановяване/ изграждане на мълниезащитна инсталация, надграждане 

на балконски парапети, предпазни парапети и др).  

Досегашната практика за енергийно обновяване на жилищни сгради в РБългария 

показва, че освен мерките за повишаване на енергийната ефективност във всички 

обновени сгради са били включени  и дейности за подобряване на техническите 

параметри на жилищните сгради, поради необходимост, произтичаща от 

техническото състояние или от нормативната уредба.  

Финансовото изражение на допустимите мерки свързани с подобряване 

техническите параметри на жилищните сгради е 20 – 30 % от общите разходи за 

обновяване в зависимост от типа на  жилищните сгради и конкретната им специфика. 

(Доклад за  оценка на текущото изпълнение на Национална програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради. За някои сгради с по–дълъг 

експлоатационен период , тези разходи могат да достигнат до 30-40 % от стойността на 

инвестицията за ЕЕ. 

ПАКЕТИ ЗА ОБНОВЯВАНЕ  

 Разработените разходо-ефективни пакети от мерки за различни 

нива/етапи от енергийното обновяване за всяка от категориите сгради следва да са в 

съответствие със спецификата им. Възможните единични ЕСМ се групират в 

групи/пакети в зависимост от техническите възможности за постигане на различни 

степени на обновяване  : 

• постигане на лека или средна степен на обновяване – до нормативно 

изискуемия клас С за сгради в експлоатация или енергийни спестявания под 60%; 

• постигане на основно/дълбоко обновяване – достигане на клас ,,B” и по-

висок, вкл. оползотворяване на ВЕИ (при технически възможности), достигане на 

„сгради с близко до нулево потребление на енергия“.   
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Групи от ЕСМ за многофамилни жилищни сгради  

Нормативни изисквания за сгради в експлоатация/клас С Дълбоко обновяване ( 60 % спестявания/клас В)  и потенциал за достигане до близко до 

нулево потребление 

Сгради без централен източник на 

отопление 

Централно топлофицирани сгради Централно топлофицирани сгради Сгради без централен източник на отопление 

ЕСМ Характерист

ики на 

ограждажда

щите 

елементи/тех

нически 

системи 

Инвест

иция в 

лв./м2 

РЗП 

ЕСМ Характерист

ики на 

ограждажда

щите 

елементи/тех

нически 

системи 

Инвести

ция в 

лв./м2 

РЗП 

ЕСМ Характери

стики на 

ограждажд

ащите 

елементи/т

ехнически 

системи 

Инвес

тиция 

в 

лв./м2 

РЗП 

ЕСМ Характеристики 

на 

ограждаждащите 

елементи/техниче

ски системи 

Инвест

иция в 

лв./м2 

РЗП 

Подмяна 

на 

прозорци и 

врати 

1.4W/m2K 

115,00 

Подмяна на 

прозорци и врати 

1.1W/m2K 

135,00 

Подмяна на 

прозорци и врати 

1.1W/m2K 

150,00 

Подмяна на 

прозорци и врати 

1.1W/m2K 

190,00 

Изолиране 

на стени 

0.28 W/m2K Изолиране на 

стени 

0.22 W/m2K Изолиране на 

стени 

0.22 

W/m2K 

Изолиране на стени 0.22 W/m2K 

Изолиране 

на покрив 

0.25 W/m2K Изолиране на 

покрив 

0.22 W/m2K Изолиране на 

покрив 

0.22 

W/m2K 

Изолиране на 

покрив 

0.22 W/m2K 

Енергоефе

ктивно 

осветление 

70 % Модернизирана 

абонатна станция 

100 % Модернизирана 

абонатна станция 

 

100 % 

Инсталиране на 

термопомпен 

агрегат (отопление и 

БГВ) 

4-5 (SСОР) 

  Енергоефективно 

осветление 

70 % Инсталиране на 

активна слънчева 

система за БГВ 

75 % Инсталиране на 

активна слънчева 
система за БГВ 

75 % 

    Енергоефективно 

осветление 

70 % Енергоефективно 

осветление 

70 % 
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  Групи от ЕСМ за еднофамилни жилищни сгради и многофамилни жилищни сгради „ниско застрояване“ 

Нормативни изисквания за сгради в 

експлоатация/клас С 

Дълбоко обновяване ( 60 % спестявания/клас В) и потенциал за достигане до nZEB 

ЕСМ Характеристики 

на 

ограждаждащите 

елементи/технич

ески системи 

Инвест

иция в 

лв./м2 

РЗП с 

вкл. 

ДДС 

ЕСМ Характерист

ики на 

ограждажда

щите 

елементи/тех

нически 

системи 

Инвестиция в 

лв./м2 РЗП 

ЕСМ Характеристики на 

ограждаждащите 

елементи/технически 

системи 

Инвестиция в лв./м2 

РЗП 

Подмяна на 

прозорци и 

врати 

1.4W/m2K 

200,00 

Подмяна на 

прозорци и врати 

1.1W/m2K 

280,00 

Подмяна на 

прозорци и врати 

1.1W/m2K 

295,00 

Изолиране на 

стени 

0.28 W/m2K Изолиране на стени 0.22 W/m2K Изолиране на 

стени 

0.22 W/m2K 

Изолиране на 

покрив 

0.25 W/m2K Изолиране на 

покрив 

0.22 W/m2K Изолиране на 

покрив 

0.22 W/m2K 

Изолиране на 

подова плоча 

над 

неотопляем 

сутерен / еркер 

0.50 W/m2K 

 

0.25 W/m2K 

Изолиране на под 0.50 W/m2K 

 

0.25 W/m2K 

Изолиране на под 0.50 W/m2K 

 

0.25 W/m2K 

Енергоефектив

но осветление 

70 % Инсталиране на 

котел на 

газ/кондензационен 

котел на газ, 

биомаса ( отопление 

и БГВ) 

93%/103% 

 

88 % 

Инсталиране на 

термопомпен 

агрегат (отопление 

и БГВ) 

4-5 (SСОР) 

   Инсталиране на 

активна слънчева 

система за БГВ 

75 % Инсталиране на 

активна слънчева 
система за БГВ 

75 % 

   Енергоефективно 

осветление 

70 % Енергоефективно 

осветление 

70 % 
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При сгради с клас на енергопотребление G и специфичен разход на  първична енергия 

значително надвишаващ 435 kWh/m2 (долната граница на клас G),  е възможно да се 

отчетат спестявания над 60 % при  изпълнение само на базовите ЕСМ по сградната 

обвивка при спазване на действащите нормативни изисквания за жилищни сгради в 

експлоатация. 

 

3.3. Предварителен разчет на разходите - индикативни бюджети. Дялове на 

собствениците 

Предварителният разчет на разходите и изготвянето на индикативен 

бюджет е ключова стъпка преди взимането на  информирано решение от страна 

на собствениците за сградно обновяване. Целта е да се предостави индикативна 

информация за нивото на разходите за обновяване на сградата (и съответно 

разпределението им между собствениците), на базата на предварителното проучване на 

опциите за прилагане на енергоспестяващи мерки (вкл използвани технологии и 

материали) и адаптирането им към конкретната сграда и финансовите възможности 

(достъп и условия за кредитиране) на собствениците.  

Консултантите по ЕЕ са с основна роля при изготвянето на индикативен 

бюджет.  

 

 Процесът по изготвяне на предварителният разчет на разходите и индикативен 

бюджет, изложен стъпка по стъпка, е представен по-долу (всяка от стъпките се 

осъществява в координация и със съдействие от собствениците): 

 

- Първоначална обработка на информация – многофамилна жилищна 

сграда: 

•  Определя се типът на многофамилната жилищна сграда по отношение на:  

• строителна система; 

• покривна конструкция. 

•  Калкулира се разгънатата застроена на многофамилната жилищна сграда 

посредством: първична техническа/проектна/екзекутивна документация; каталози за 

типово строителство; измервания на обекта и допълнително изчисляване. 
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•  Удостоверяване/ изчисляване на притежаваните от отделните собственици на 

самостоятелни обекти идеални части (на база  документи за собственост/ нотариални 

актове – посредством калкулираните идеални части ще бъде изчислено 

разпределението на разходите между собствениците). 

•  Предварителна оценка на сградата относно енергийните й 

характеристики, като се използват нормативно установените принципи за изчисляване. 

Предварителната оценка се извършва на базата на предишен опит на екипа консултанти 

по ЕЕ за сходни обекти. Предлагат се и се обсъждат предварително със СС/ССО мерки 

за подобряването им (при отчитане на препоръките и съображенията по т. 3.2. по-горе 

от настоящото Ръководство – „Пpиложими пакети от енергоспестяващи мерки - 

ефективност на разходите; приложимост на ВЕИ; дълбоко обновяване“. 

Предложените (съгласувано със собствениците) енергоспестяващи мерки и 

съпътстващи строително-монтажни работи трябва да отговарят на следните условия: 1) 

да са съобразени със спецификата на конкретната сграда; 2) да са допустими за 

съфинансиране; 3) изпълнението им да гарантира постигане на минималните 

нормативни изисквания за обновени сгради. 

• Измервания и изчисления на общото количество дограма (вкл. остъклени 

балкони и лоджии) на самостоятелните обекти. 

• Измервания и изчисления на количеството на вече подменената дограма 

(и отговаряща минималните нормативни изисквания - вкл. остъклени балкони и 

лоджии) по самостоятелните обекти. 

• Измервания и изчисления на вече монтирана топлоизолационна система - 

относно дебелина и топлофизични характеристики на топлоизолационния слой; при 

оценена като недостатъчна дебелина на топлоизолационното покритие, следва да се 

предвиди допълнителен слой към съществуващата топлоизолационна система (при 

оценена възможност за монтаж  на допълнителен слой за достигане на нормативно 

изискуемия); монтирана топлоизолация, която е оценена като некачествена и/или не 

отговаря на нормативните изисквания следва да се предвиди за отстраняване. 

 

- Предварителен разчет на разходите  

Алгоритъмът на калкулиране на Предварителния разчет на разходите, 

индикативния бюджет и разпределението на разходите между собствениците е 

представено в Приложение №… към настоящото Ръководство. 
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• Залагат се обсъдените предварително и приети от собствениците ЕСМ и 

съответно СМР (кв. м за подмяна на дограма по апартаменти; % от СМР за разходите за 

СН; кв.м РЗП за всички останали типове дейности); срещу всеки тип дейност се 

попълва изчисленото количество за конкретната сграда; индикативни цени за 

обновяване на предвидените за изпълнение дейности за ЕЕ и съпътстващи работи в 

зависимост от типа строителна система и покривна конструкция и големината (РЗП) на 

конкретната сграда; пресмятане на общата стойност на разходите по типове дейности за 

конкретната сграда.  

• В общата стойност на СМР е включен процент за непредвидени разходи; 

обща стойност на разходите свързани с обновяването за ЕЕ, които се съфинансират от 

СС; обща стойност на всички преки допустими разходи свързани с обновяването за ЕЕ 

на конкретния обект за обновяване, която формира индикативния бюджет за 

обновяването за ЕЕ на сградата. 

• Изчисляват се количеството дограма за подмяна и на външни 

подпрозоречни первази за всеки самостоятелен обект; изчислява се общия разход за 

подмяна на дограма, както и дължимата от всеки собственик сума. 

• % идеални части за всеки собственик; дължима от всеки собственик сума 

за обновяване на общите части; сума за подмяната на дограмата от всеки собственик за 

съответния имот; крайната дължима от всеки собственик сума за СМР за обновяване за 

енергийна ефективност. 

• Дължими суми по типове дейности, които се съфинансират от СС - 

разходите по пера; отчита се дали в обекта се развива стопанска дейност; общата 

стойност на съответното разходно перо за обновяване на сграда по самостоятелни 

обекти. 

• Общ индикативен бюджет за обновяване за енергийна ефективност на 

сградата по пера, които се съфинансират от СС и разпределението му по източници на 

финансиране. 

 

3.4. Проектиране и изпълнение на СМР  

Въпросите за проектирането и изпълнението на СМР са разгледани в контекста на 

осигуряване на  качествено изпълнение през целия жизнен цикъл на един проект за 

обновяване за ЕЕ в следващата част от настоящото Ръководство.  
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4.  Система за осигуряване на качествено изпълнение на обновяване за 

ЕЕ при жилищни сгради 

За да се създадат условия  с изпълнението на обновяването за ЕЕ на конкретната 

жилищна сграда да бъдат (1) постигнати енергийните цели и (2) оптимални резултати 

спрямо вложените финансов ресурс и човешки капитал ( на собственика и обществен 

такъв)  , е необходимо процесът да се развива в систематична и контролирана среда.   

Това може да бъде осигурено/гарантирано чрез прилагана на Система за контрол и 

управление  на качеството. 

Системата за контрол и управление на на качеството трябва: 

• да обхваща всички етапи от жизнения цикъл на един проект за 

обновяване за ЕЕ на жилищна сграда и да включва всички участници в процеса; 

• да отчита приложимата нормативна нормативна уредба при изпълнение 

на инвестиционни проекти ; 

• да бъде съобразена с особеностите на процеса при обновяване на 

жилищни сгради и по-конкретно многофамилни жилищни сгради с форма на 

управление „етажна собственост“. 

Целта на процесите по управление на качеството е да бъдат задоволени 

нуждите, заради които се реализира проектът, да се изработи един устойчив проект, 

който да предоставя ползи продължителен период след приключването му. 

  

По-важните общи фактори за осигуряване на качествено изпълнение при проект 

за ЕЕ обновяване са следните: 

1. Подбор на екип/СП, който ще осъществява техническата подкрепа в 

процеса на иницииране на енергийно-ефективно обновяване на многофамилна 

жилищна сграда, с необходимата техническа експертиза и опит в сходни дейности. 

2. Ясно дефиниране на целите и амбициите за степента на енерго-

ефективното обновяване при отчитане на спецификите на конкретната жилищна 

сграда още вначалото напроцеса. Комуникиране на техническата информация към 

собствениците на самостоятелни обекти по разбираем и убедителен начин. 

3. Обоснованост и прецизност при изготвяне на Първоначална оценка на 

допустимостта, нуждите, ползите и необходимия финансов ресурс за 

изпълнение/индикативен бюджет. 

4. Обективност  и прозрачност при  избора на Изпълнители на отделните 

дейности и продукти. Изготвяне на процедури за избор и договори за  Изпълнение при 

отчитане на особеностите на обекта за обновяване – многофамилни жилищни сгради. 
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5. Стриктен контрол върху спазването на нормативната уредба в процеса на 

изпълнение – обследвания, изработване на инвестиционен проект, изпълнение на СМР, 

оценка и надзор върху инвестиционния процес. 

6. Добра комуникация и координация между изпълнителите и 

собствениците. 

 

 

Приложимата нормативна уредба в РБългария ясно и императивно указва 

задълженията и отговорностите на всички участници в инвестиционния процес 

относно осигуряване на качествени продукти при изпълнение на процеса – енергийни 

одитори, проектанти, изпълнители на обновителнитете дейности, консултанти, 

възложители. 

 

В пазарно ориентиран  модел 37  собствениците на самостоятелни обекти в 

многофамилна жилищна сграда ще осигуряват целия или част от необходимия 

финансов ресурс за обновяването за ЕЕ и по силата на приложимите нормативни актове 

ще се явават възложители на всички или част от дейностите свързани с обновителния 

процес38. 

Независимо, че фигурата на Инвеститорския контрол като представител на 

Възложителя/Собственика  не е нормативно дефинирана и в практиката се свежда 

основно  до участие в приемане на изпълнени СМР с Приемателен протокол/Акт обр.19 

, опитът от изпълнени пилотни проекти  показва,  че въвеждането и при обновяването 

на многофамилни жилищни сгради за ЕЕ е необходимо условие собственикът на 

сградата/СС  да получи увереност, че получава възможно най-качествен продукт при 

най-ефективно разходване на финансовия ресурс. 

  Инвеститорският контрол, изпълняван от собствениците, няма за цел да подменя 

нормативно регламентирани правила за контрол, а по скоро има допълващи и 

координиращи функции, с които да бъде осигурено  доброто взаимодействие между 

собствениците  и външните изпълнители през целия проектен цикъл. 

Инвеститорският контрол е част от техническата експертиза, която предлага 

Специализиарания посредник/Проектен мениджър на ЕС/СС във всички етапи на 

изпълнение на проектите за обновяване за ЕЕ на МЖС. 

 

Инвеститорският контрол участва  във всички етапи на изпълнение на 

ивнестиционния процес. 

  

Задължения на инвеститорския контрол във връзка с качественото изпълнение 

на ЕЕО на многофамилна жилищна сграда : 

1. Оказва съдействие на Сдружението на собствениците при избора на 

изпълнители за техническото и енергийни обследвания – задание, покани за 

 
37 Модел, който ще се изпълнява в бъдеще??? 
38 Организационно ръководство 
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представяне на оферти, разглеждане на получените предложения и избор, подписване 

на договор за изпълнение; 

2. Осъществява координиращи действия между Сдружението на собствениците/ 

собствениците на самостоятелни обекти и изпълнителите на обследванията във връзка с 

осигуряване на достъп до отделните обекти и общи части. 

3. Оказва подкрепа на СС при осигуряване на необходимата за обследванията 

информация и данни за разходи на ползвана енергия от съответните дружества-

доставчици. 

4. Извършва контрол върху  изготвените продукти от обследванията, преди 

приемането им от СС, относно съответствие с: 

- условията на договора; 

- приложимата нормативна уредба; 

- особеностите на обектите на обследване; 

5. Проучва  проектите и сметните документации, работните чертежи и детайлите, 

договорите и графиците за изпълнението на обектите. При установяване на технически 

неточности, несъответствия, грешки или други нарушения на действуващите 

разпоредби уведомява Възложителя и  Консултанта; 

6. Проучва  състоянието на строителната площадка и съгласно графиците на 

изпълнителя на СМР координира осигуряването на достъп до самостоятелните обекти, 

както и  освобождаване на тавани и мазета (при необходимост); 

7. Контролира наличието  на заповедна книга за обекта, с оглед своевременното 

вписване на записи/заповеди от управомощените за това лица; 

8. Контролира изпълнението на всички заповеди, свързани с изпълнение на 

строителните дейности, издадени от правоимащите органи и при неизпълнението им 

уведомява органа, който е издал заповедта; 

9. Контролира спазването на съгласуваните  по съответния ред проекти във връзка 

с издаденото разрешение за строеж и сметната документация; 

10. Изпълнява координационни функции между проектантите (по специалности), 

Консултанта,  Изпълнителя и Собственика/Възложителя за навременно решаване на 

възникнали проблеми и за подписване на констативни актове и протоколи. 

11. Уведомява своевременно Възложителя?Собственика и Консултанта за 

необходимостта от изпълнение на допълнителни количества или непредвидени СМР, 

които са необходими са постигане на целите и са допустими по програмата; 

12. В случай на необходимост от надвишаване на проектни количества, осъществява 

контрол върху  спазване на  съответните клаузи на договора за строителство след 

съгласуване с Възложителя; 

13. В случай на необходимост от промяна на договорени цени или остойностяване 

на непредвидени работи , осъществява контрол върху  спазване на  съответните клаузи 

на договора за строителство след съгласуване с Възложителя; 

14. Проверява документите, удостоверяващи качествата на доставените материали,  

да установява състоянието и съхраняването им на обекта и да уведомява Консултанта и 

Възложителя/Собственика при условие, че доставените материали не отговарят на 

съответните стандарти, спецификации или  други технически изисквания; 
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15.  В случай на установено некачествено строителство участва, съвместно с 

Изпълнителя и Консултанта,  при: 

-  съставяне на  констативни протоколи; 

- вземане на проби за установяване качеството на доставените/вложени строителни 

материали ; 

16. Съгласува представените от Изпълнителя количествени сметки за изпълнени 

СМР/подробни ведомости - след измерване и контрол за съответствие с изискванията 

на инвестиционния проект; 

17. Подписва акт обр.19 от името на собствениците (Протокол за приемане на 

изпълнени СМР) при изпълнение на следните проверки: 

- за съответствие на единичните цени с оферираните от изпълнителя; 

- за съответствие на количествата с тези отразени в подробните ведомости и 

актове за скрити работи; 

- проверка на документа за аритметични грешки; 

18. Съдействува на Изпълнителя за своевременното разглеждане и решаване на 

възникнали в процеса на изпълнението въпроси, както и за изпълнение на строително-

монтажните работи съобразно утвърдените графици; 

19. Координира отстраняването на появилите се скрити недостатъци нередности в 

хода на строителството, свързани с качеството на изпълнение, слабости в 

организацията на работата и нарушение на технологичния процес от Изпълнителя;  

20. Уведомява Възложителя в писмена форма с вписани съображения и 

предложения при всяко спиране или забава на строителството, което нарушава  приетия 

график на изпълнение; 

21. Оказва съдействие при окомплектоването и предаването на екзекутивната 

документация; 

22. Подпомага създаването на организация и координиране на действията на 

Изпълнителя и Консултанта със СС при необходимост от  извършване  на 

комплексните изпитания и 72-часови проби в експлоатационен режим и всякакви други 

изпитания, изисквани от българските стандарти и закони – при мерки по сградните 

системи; 

23. Оказва съдействие за организиране на всички процедури, свързани с 

предаването на обекта на Възложителя /Собственика  и въвеждането му в 

експлоатация; 

24. Организира обучението на собствениците на самостоятелни обекти/ техен 

представител,  във връзка с правилната експлоатация и поддръжка на съоръженията и 

машините – при мерки по сградните системи. 

25. Участва, като представител на собствениците, в Комисията за съставяне на 

Констативен акт за установяване на годността за приемане на ( акт. обр. 15) и дава 

мотивирани становища (при необходимост); 

26. Осигурява предаване на комплект от цялата строителна документация във 

връзка с изпълнените СМР за енергийно  обновявяване на собствениците – 

инвестиционен проект, приложими актове и протоколи съставяни по време на 

строителствотт, УВЕ, условия на договора относно гаранционни срокове и 

отстраняване на възникнали дефекти, декларации за съответствие и сертификати за 
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вложените материали, технически карти и протоколи за изпитване на машини и 

съоръжения, екзекутивни чертежи и всякаква друга документация, която удостоверява 

изпълнените СМР. 

 

Във връзка със създаване на систематизирана и контролирана среда за 

изпълнение на проект за енергиийно обновяване следва са разработени детайлни 

технически спецификции/задания за изпълнение на: инвеститорски контрол; енергийно 

обследване и енергиен сертификат; техническо обследване и технически паспорт; 

инвестиционен проект и авторски надзор; СМР; консултантски услуги – (1) оценка на 

съответсвието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите 

и (2) строителен надзор при изпълнение на СМР. 

Като част от Системата за контрол и осигуряване на качеството като 

приложeния към Техническото ръководство са изработени контролни листи в помощ на 

лицето, което изпълнява Инвеститорски контрол  при изпълненито на функциите му 

съгласно Техническата спецификация; 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


