
Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на 

жилищни сгради – SHEERenov“ – Хоризонт 2020

Среща с домоуправители 

14 Март 2022 г., София
„Този проект (SHEERenov) е получил финансиране от програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз ,,Хоризонт 2020“ съгласно 

споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 890473“.
,,Мненията, изразени в този документ, отразяват само мнението на автора и не отразяват по никакъв начин становищата на Европейската комисия. 

Европейската комисия не носи отговорност за каквато и да е употреба от информацията, която съдържа”.



Стъпки 

в процеса на обновяване за енергийна ефективност (ОЕЕ) на 

многофамилни сгради с публична подкрепа (на база досега действащи 

програми)

1. Вземане на решение за ОЕЕ от страна на етажната собственост - % на съгласие се определя от изискванията на

конкретната програма.

2. Формиране на Сдружение на собствениците съгласно изискванията на ЗУЕС (67% идеални части от общите части на

сградата) за целите на кандидатстване за публично финансиране за обновяване.

3. Техническо и енергийно обследване на сградата - извършва се от определени в ЗУТ и ЗЕЕ лица:

1. Техническо обследване/технически паспорт е необходим, за да даде информация за текущото състояние на

сградата и предписание на ремонти, които са свързани със сигурност на обитаване и/или с мерки, необходими да

не се компрометират мерките за енергийна ефективност.

2. Енергийното обследване е необходимо, за да бъде определен пакетът от ЕЕ мерки, които да водят до

рационално използване на енергията, без с това да се нарушава комфорта на обитаване.

4. Кандидатстване за финансова помощ (пред общината и/или финансова институция), в зависимост от изискванията на

конкретната програма, напр. Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

5. Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), наблюдение, контрол, вкл. на постигнатите спестявания

(контролен енергиен одит).
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Европейската комисия не носи отговорност за каквато и да е употреба от информацията, която съдържа”.



Проект „Интегрирани услуги за жилищно обновяване“ - Seamless 

services for Housing Energy Efficiency RENOVation (SHEERenov)

• Целта му е да разработи и тества устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги за

жилищно обновяване.

• SHEERenov подпомага процеса на смяна на модела от 100% публична (финансова и

административна) подкрепа към модел на съфинансиране, почиващ на:

– обслужване на етажната собственост на принципа на „едно гише“ - специализиран посредник, който да

подпомага етажната собственост по цялата верига на изпълнението на обновяване на сградата;

– подкрепа за решаване на финансовите въпроси, свързани със съфинансирането - осигуряване възможност

за финансово участие на всички собственици, в т.ч. и нискодоходни такива, от групите на уязвими собственици.

• Проектът е финансиран от Програма Хоризонт 2020.

• Партньори в проекта са МРРБ, Столична община, БГФМА, Клинтех България (Координатор), БАКК АД,

чуждестранни партньори от Унгария и Естония.
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До сега по проекта

● Подадени Заявления – 76 броя.

● Извършени първоначални огледи и анкетни проучвания сред домоуправители и

собственици на самостоятелни обекти.

● Одобрени 54 сгради за продължаване участие по проекта на база комплекс от

технически и социални критерии:

● Технически критерии: 1) кандидатства ли цялата сграда/блок секция; 2) липса на

конструктивни проблеми; 3) възможност за постигане на минимум 30% енергийни

спестявания след обновяване; 4) наличие на незаконно строителство и др.

● Социални критерии: 1) % ССО участвали в анкетното проучване; 2) % ССО с нагласа

за съфинансиране; 3) % ССО с нагласа за Сдружение на собствениците и др.
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Проблемна картина

на база нагласите на собствениците

• Сдружение на собствениците. 

o Създава се по чл. 25 (1) ЗУЕС - за целите на обновяването (в случая);

o От собственици, представляващи 67% на сто идеални части от общите части на етажната собственост

(не е достатъчен при обновяване в режим на съфинансиране);

o Само за целите на ЗУЕС. Не води до солидарна отговорност по финансови задължения на

неизрядни собственици.

• Въпроси, свързани с финансирането: 

o Осигуряване на съфинансирането трябва да е възможно и достъпно за всички ССО в сградата – да не 

се натоварва бюджетът на домакинствата непосилно;

o Проблем с неплатежоспособни собственици;

o Не искащи - въпросите ще се решават на нормативно ниво – (ЗУЕС).
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Подход за финансиране на ОЕЕ в една 

конкретна сграда
• Предварителен разчет от 488 520 лв. с ДДС на сграда ЕПЖС (блок-секция) с 2100 м2 РЗП и 32 самостоятелни обекта.

• Сумата за отделен ССО варира между минимум 10 400 лв. (едностаен апартамент със сменена дограма) и максимум 17 500 лв.

(двустаен апартамент без сменена дограма).

• Финансирането е комбинация от:

o Безвъзмездна финансова помощ (БФП), която да покрие 80%/50% от разходите и да направи възможно изплащанията по заем за

сметка на реализираната икономия на енергия в разумен срок;

o 20% собствено финансиране, осигурено чрез улеснен достъп до заемен ресурс: – 2080 лв.- 3500 лв.

o 50% собствено финансиране, осигурено чрез улеснен достъп до заемен ресурс: – 5200 лв.- 8750 лв.

o При средна сума от 5000 лв. и период на изплащане на заема за 5 години, то месечната вноска би била под 100 лв. на месец на

ССО.

o Декларирани средномесечни стойности на разхода на домакинство за отопление/ охлаждане, топла вода и електричество:

за 52% от ССО е над 150 лв. и за още 30% е над 100 лв.

o ! В общия случай, очакванията са, след ОЕЕ на сградата, изплащането на заемното задължение да бъде поносимо за

домакинствата, без или с незначително натоварване на семейния бюджет, при повишен комфорт и намалени сметки.
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Проблеми и предизвикателства

при съфинансирането

• Съ-финансиране със собствени средства е неприложимо решение в

широк мащаб.

• Индивидуалното кредитиране е неподходящо за целите на обновяване на

многофамилни сгради:

• наличие на некредитонеспособни собственици във всяка сграда.

• висок риск за банките/висок лихвен процент.

• икономически нецелесъобразно за банките е да правят индивидуална оценка на риска на
всеки един собственик. Като цяло нямат интерес.
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,,Мненията, изразени в този документ, отразяват само мнението на автора и не отразяват по никакъв начин становищата на Европейската комисия. 
Европейската комисия не носи отговорност за каквато и да е употреба от информацията, която съдържа”.



РЕШЕНИЕТО:
Заемен ресурс за Сдружение на собствениците – утвърдена практика в 

страните от ЕС

Преимущества:

 Възможност за собственици, които са платежоспособни, но формално не отговарят на условията за индивидуално

кредитиране от търговските банки да получат достъп до такова.

 Липса на изискване за индивидуални обезпечения. Възможни са различни форми за общо обезпечение от страна на СС.

 Задължение за изплащане само на своята част от общия заем, без изискване за солидарна отговорност с останалите

кредитоискатели. Към собствениците с нередовни вноски се прилагат мерки, които биха се приложили при неплащане на

всяко друго задължение към СС. За решаването на проблема помага специализиран консултант, съгласно ЗУЕС

(престоят промени).

 Възможност за по-ниски лихви на заема, поради спестени разходи на търговските банки за индивидуална оценка на

кредитоспособността и наличие на държавно гарантиране, което да направи заемът за СС по-ниско рисков за

търговските банки.

 Облекчена процедура по кандидатстване и отпускане на кредита (решенията винаги се вземат от СС, изпълняват се от

техен представител).
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Социално уязвими собственици 

• Реформа в ПВУ - „Разработване на дефиниция и критерии за "енергийна бедност" за

домакинствата в Закона за енергетиката за целите на либерализацията на пазара и

финансирането на проекти за енергийна ефективност“.

• В процес на обсъждане е предложение на база разполагаеми доходи - „Енергийно бедни са

тези домакинства, чиито разполагаеми доходи, след осигуряване на нормативно

установените температури в отопляемата част от жилищата си, попадат под

официалната линия на бедност”.

• Подходът на SHEERenov – Валидиране на предложението за методика за определяне на

линия на енергийна бедност (БАН, д-р Теодора Пенева).
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Енергийна ефективност на жилищната сграда. 

Обследване за енергийна ефективност

• В съответствие с разхода на енергия, всяка жилищна сграда се причислява към съответния клас на енергопотребление.

Сградите с лоши енергийни характеристики (класове Е, F и G) представляват 93% от общия брой жилищни сгради.

• Обследването за ЕЕ има за цел да установи нивото на потребление на енергия, да определи специфичните възможности

за намаляването му и да препоръча енергоспестяващи мерки за повишаване на енергийната ефективност.

• Препоръчаните енергоспестяващи мерки водят до намаляването на енергийните/ топлинните загуби в една жилищна

сграда, което стои в основата на намаляване на общия разход на енергия.
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Топлинни загуби в неизолирани сгради

10 - 20%

35 - 45%

15 - 20%

20 - 25%

5 - 10%



Пакет от ЕЕ мерки и съпътстващи мерки

• Пакет от ЕЕ мерки - по сградни ограждащи елементи (топлинна изолация по стени,
покрив, под; подмяна на прозорци); по сградни инсталации (абонатна станция;
настройки на уреди; помпи; топлоизолиране на тръби); по осветителна и
вентилационна система; мерки свързани с ВЕИ и други.

• Съпътстващи мерки:

o Необходими, за да не се компрометират изпълнените ЕЕ мерки (ремонт на
покриви, включително хидроизолация и др.);

o за осигуряване на техническа възможност за изпълнение на ЕЕ мерки
(фасадно скеле; демонтажни работи и др.);

o за осигуряване на безопасност на обитаване (ремонт на гръмоотводна и
заземителна инсталация; противопожарни врати и др).

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

 Защо се прави? - Представлява по същество прединвестиционно проучване по смисъла на ЗУТ - за подпомагане на собствениците
посредством: 1) предварително запознаване с пpиложимите пакети от енергоспестяващи мерки и индикатив; 2) своевременно
определяне на дялове на собствениците и индикативно техния паричен еквивалент, за пристъпване към дейностите по определяне
на кредитоспособност, начин на финансиране и т.н.

 На каква база се прави? – предварителен оглед, техническата документация, измервания, справки за идеални части.

 Принципи за изготвянето му:

 Постигане на минимум 30% спестена енергия след прилагане на мерките.

 Окрупнени показатели по мерки – топлоизолация на сградни ограждащи елементи, подмяна на дограма в общи части и
самостоятелни апартаменти, мерки по системите, осветление, ВЕИ; съпътстващи мерки и т.н.

 Текущи цени на материалите и труда.

 Отчитане на техническото състояние на сградата като цяло (например основен, частичен или никакъв ремонт на покрив и т.н.).

 Разпределение на разходите между собствениците

 за мерките по общите части (покрив; под; външни стени; дограма в стълбищна клетка и др) - на база идеални части от общите
части, съгласно ЗУЕС .

 За подмяна на дограма по апартаменти – индивидуално за СО.
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,,Мненията, изразени в този документ, отразяват само мнението на автора и не отразяват по никакъв начин становищата на Европейската комисия. 
Европейската комисия не носи отговорност за каквато и да е употреба от информацията, която съдържа”.



Предварителен разчет  на разходите – слайд №1 

ПРИМЕР по цени от реални сделки от декември 2021 г.

„Този проект (SHEERenov) е получил финансиране от програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз ,,Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 890473“.
,,Мненията, изразени в този документ, отразяват само мнението на автора и не отразяват по никакъв начин становищата на Европейската комисия. Европейската комисия не носи отговорност за каквато и да е 

употреба от информацията, която съдържа”.

ПРИМЕРЕН предварителен разчет  на разходите – сграда ЕПЖС (блок-секция) 2100 м2 РЗП,                     

32 самостоятелни обекта

МЕРКИ Количество Цена, лв, без ДДС, 

окрупнен показател (всички 

операции)

Стойност 

I. МЕРКИ ПО ОГРАЖДАЩИ ЕЛЕМЕНТИ

1. Топлоизолация по външни стени:

ТИ система EPS 12 см+ 1700 м2 100 лв 170 000 лв

XPS стени сутерен 100 м2 90 лв 9 000 лв

2. Топлоизолация по под/ външен въздух 50 м2 100 лв 5 000 лв

3. ТИ покрив – минерална вата 12 см в 

подпокривно пространство 270 м2 70 лв 18 900 лв

4. Подмяна дограма общи части 65 м2 240 лв 15 600 лв

5. Подмяна дограма самостоятелни обекти 130 м2 240 лв 31 200 лв



II. МЕРКИ ПО СГРАДНИ СИСТЕМИ

6. ЕЕ осветление вкл. настройки в общи части 15 800 лв

III. СЪПЪТСТВАЩИ (необходими) СМР

7. Плосък стоманобетонен покрив – хидроизолация, 

водоотвеждане и др. 270 м2 65 лв 17 550 лв

8.  Мълниезащита и заземление 18 000 лв

9. Ремонт стълбищна клетка 25 000 лв

10. Скеле 1 900 м2 13,50 лв 25 650 лв

11. Други 25 500 лв

IV. ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И ДЕЙНОСТИ ЧАСТ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС

ТП, инвестиционен проект, строителен надзор 2 100 м2 (5 лв+7 лв +2 лв) 29 400 лв

ОБЩО без ДДС 407 100 лв

ОБЩО с ДДС 488 520 лв

Разход на м2 

РЗП

233 лв

Предварителен разчет  на разходите – слайд №2 

ПРИМЕР по цени от реални сделки от декември 2021 г.

„Този проект (SHEERenov) е получил финансиране от програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз ,,Хоризонт 2020“ съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 890473“.
,,Мненията, изразени в този документ, отразяват само мнението на автора и не отразяват по никакъв начин становищата на Европейската комисия. Европейската комисия не носи отговорност за каквато и да е 

употреба от информацията, която съдържа”.



Какво следва?

● Организиране на общи събрания на етажните собствености (ЕС)/ сдружения на

собствениците (СС):

○ Представяне на предложение за пакет от ЕЕ мерки, индикативен бюджет за

обновителните дейности по конкретната сграда и разпределение между собствениците

на самостоятелни обекти (ССО), обсъждане на финансовите въпроси;

○ обсъждане на въпросите за целите на вземане на информирано решение за поемане

на ангажимент за ОЕЕ - Справка на етажната собственост за съответствие с

изискванията на проекта;

● Извършване на Обследване за енергийна ефективност на одобрените сгради.

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

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



Справка

1. Предложени мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата.
Етажната собственост е информирана за възможния пакет от енергийно ефективни мерки,
индикативния бюджет и разпределението му между собствениците на самостоятелни обекти.

2. Формиране на Сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС.
Налице е съгласие на……………….% от идеални части от общите части.

3. Нагласи за съфинансиране:
(1) ССО, който биха участвали при изискване за 50% съфинансиране на обновителните дейности - ….бр.
(2) ССО, който биха участвали при изискване за 20% съфинансиране на обновителните дейности - ….бр.
(3) Социално-уязвими ССО - ………..бр.

4. ССО, които не желаят да участват в обновяване за енергийна ефективност на сградата ……..бр. (ако е
приложимо).
Причини за несъгласие…………………………………………………….(моля посочете).

5. Ако ни бъде изготвено обследване за енергийна ефективност на сградата, поемаме ангажимент

да изпълним предписания пакет от мерки, в рамките на срока на действието му.

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

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




