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SHEERenov информационен
бюлетин № 15 Този проект (SHEERenov) е получил финансиране по програмата за 

изследвания и иновации на Европейския съюз ,,Хоризонт 2020“ съгласно 
споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 890473.
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 На 20.09.2022 г. в гр. София се проведе заключителното събитие по про-
ект SHEERenov. В присъствието на всички партньори от България и чужби-
на бяха представени резултатите от 28-те месеца работа по проекта. В 
рамките на програмата бяха засегнати ключовите разработки на проект 
SHEERenov, сред които се откроиха със своята актуалност темите, свърза-
ни с интегрираните услуги за енергийно обновяване в многофамилни жилищ-
ни сгради и моделът за обслужване „на едно гише“, както и възможностите 
за устойчиви инвестиции в енергийно обновяване, базирани на доказано ра-
ботещи европейски добри практики.

 Особено ценно бе представянето на тези въпроси през призмата как-
то на професионалистите в областта - енергийните консултанти и фаси-
лити мениджърите – така и през гледната точка на държавните институ-
ции, партньори по проекта – Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството и Столична община.

 Основното послание на проекта се оформи органично, в рамките на 
неговото изпълнение – енергийно ефективното обновяване на жилищните 
сгради е процес, който е невъзможен с изцяло публичен ресурс. Стимулиране-
то на частната инициатива и привличането на частен капитал е задължи-
телно условие за постигане на целите на национално ниво – факт, който се 
потвърди многократно през тези повече от 2 години. Частните инвестиции, 
вкл. чрез капитал на търговски банки под формата на заеми, в този ключов 
за цяла Европа сектор, е механизмът, чрез който енергийното обновяване 
може да се осъществява с необходимите темпове и обеми.

 Глобалните събития през последните няколко години ясно демонстри-
раха, че фокусът върху намаляване на разходите за енергия у дома гаран-
тира не само по-добър комфорт и качество на живот, но и по-добра устой-
чивост към промените, наложени от непредвидени кризи. Резките промени 
в енергийния сектор са още по-силен стимул на собствениците на жилища 
да се обединят около решението да предприемат ЕЕ обновяване на своите 
многофамилни сгради.
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Този документ е част от 15 бр. информационни бюлетини, разработвани в рамките на 
проект SHEERenov, с цел да запознаят гражданите и другите заинтересовани страни 
с постигнати резултати по проекта и информация, идентифицирана като ключова в 
процеса на постигането на енергийна ефективност в дома. Всички информационни бю-
летини се публикуват в сайта (www.sheerenov.eu) и фейсбук страницата на проекта 
(SHEERenov | Facebook).

 Този процес ще бъде подпомогнат от реформите, залегнали в Национа-
лен план за възстановяване и устойчивост на България (НПВУ), с които про-
ект SHEERenov има множество допирни точки и е отбелязан като ключов в 
планирането и изпълнението на „обслужване на едно гише“ (Информационен 
бюлетин № 8), както и в оформянето на концепцията за нов модел на финан-
сиране (Информационен бюлетин № 10), която да „трансформира съществу-
ващия модел на предоставяне на 100 % безвъзмездна финансова помощ за 
собствениците на жилищни сгради в устойчив механизъм с активното учас-
тие на собственици, бизнес и местни власти“ (НПВУ Проект 9а). 

 Проектът успя да подпомогне и изпълнението на Реформа 3: Разра-
ботване на дефиниция и критерии за „енергийна бедност“ за домакинства-
та в Закона за енергетиката за целите на либерализацията на пазара и фи-
нансирането на проекти за енергийна ефективност от НПВУ чрез пилотно 
тестване на предложената методика за определяне на „енергийната бед-
ност“, с цел да я допълни в частта, свързана с предложение за нормативен 
разход на енергия.

 Екипът на SHEERenov работи активно по постигане на амбициозните 
цели на проекта, вярвайки, че неговият принос ще помогне на България да по-
добри ефективността на процеса по енергийно ефективно обновяване на 
сградния фонд. Макар и изпълнен в рамките на град София, SHEERenov пре-
доставя универсален опит и решения, приложими на регионално, национално 
и европейско ниво. Успехът на неговите резултати е гарантиран от пред-
ставената на събитието стра-
тегия за устойчивост, чрез която 
SHEERenov гарантирано ще продължи 
ефективно да работи за постигане 
на своите цели дори след края на из-
пълнението на самия проект.

 Всички публични резултати от 
проекта, както и информационните 
бюлетини и новини ще продължат да 
бъдат налични на сайта на SHEERnov, 
като приканваме всеки желаещ да се 
информира за проекта и неговите 
резултати да посети www.sheerenov.
eu и да се запознае с наличната ин-
формация и тази, която ще бъде до-
бавена в следващите седмици.

http://www.sheerenov.eu
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063692311313
http://www.sheerenov.eu
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