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BUILD UPON се финансира с програмата за 
изследвания и иновации на Европейския съюз 
Хоризонт 2020 под договор номер No649727.
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зА “BULGARIAN                                       
GREEN BUILDING COUNCIL“                 

 

ПоДПоМАгАМЕ СЪзДАВАнЕТо
нА АМбиЦиознА нАЦионАЛнА СТРАТЕгия
зА оСноВно обноВяВАнЕ
нА СЪЩЕСТВуВАЩия СгРАДЕн фонД
В бЪЛгАРия

българският Съвет за устойчиво Развитие (Bulgarian 
Green Building Council) е организация с нестопанска 
цел и нашата мисия е да трансформираме застроената 
среда чрез промяна начините на проектиране, 
строителство и експлоатация на сградите. като член на 
световна мрежа от организации, ние работим заедно, 
за да изградим съзнание в публичния сектор, капацитет 
чрез професионално образование, да ангажираме 
бизнеса с измерване на устойчивостта във веригата на 
производство и доставка на строителни продукти, както 
и да подпомагаме правителството при разработването на 
устойчиви политики.

BGBC служи като централизирана платформа за 
споделяне на знания за изграждането и развитието на 
пазара в българия. организацията предлага експертиза 
в устойчиво строителство и градско планиране, работи 
за прилагане на международно признатите системи за 
сертифициране на сгради и градски райони, предлага 
професионални обучения за акредитирани консултанти и 
одитори на зелени сгради. нашите членове представляват 
различни пазарни сектори, които работят заедно, за да 
създадем устойчива икономика, по-чиста околна среда и 
по-силна общност за бъдещите поколения.

Един от най-емблематичните нови бизнес центрове в 
София е ‘‘Софарма бизнес Тауърс’’.  Сградите в центъра са 
проектирани и строени с иновативни подходи, с фокус 
върху енергийната ефективност, което спестява до 50% 
от разходите и води до по-ниски емисии на въглероден 
двуокис. бизнес центърът е сертифициран по програмта 
DGNB и разполага със зелен покрив, който в комбинация 
със специализирана система за сградна автоматизация 
способства постигането на максимални резултати. 

зА МяСТоТо нА ПРоВЕжДАнЕ -                                     
“СофАРМА бизнЕС ТАуЪРС”

Повече информация на:  http://www.bgbc.bg/



Европейският съюз задължава всяка една 
държава членка да изработи национална 
стратегия за основно обновяване на 
съществуващия сграден фонд - дългосрочна 
визия за постигане на високи стандарти за 
енергийна ефективност на жилищните и 
обществените сгради. Директива 2012/27/
ЕС на Европейския съюз от 25.10.2012 г. за 
енергийната ефективност поставя краен 
срок за публикуване на тази национална 
стратегия (30.04.2014г.) и задължава 
оптимизирането и допълването на този 
документ на всеки 3 години. Следващата 
актуализация е до 30.04.2017. Проектът Build 
Upon има за цел да подкрепи правителствата, 
индустрията и гражданското общество в 
актуализирането на националната стратегия 
на българия.

 е най-мащабният в света 
съвместен проект за подпомагане основното 
обновяване на съществуващи сгради с цел 
редуциране на вредните емисии при тяхната 
експлоатация. Той е на стойност 2,35 млн. 
евро и е финансиран по Хоризонт 2020 - 
програмата за изследвания и иновации, 
финансирана от Европейския съюз. 
Проектът е 2-годишен и се разбработва 
в консорциум от Съветите за устойчиво 
строителство (развитие) на 13 държави – 
българия, Хърватска, чехия, финландия, 
ирландия, италия, Латвия, Румъния, 
Словакия, Словения, испания, Швеция 
и Турция, и се подкрепя от Европейската 
регионалната мрежа на Световния Съвет за 
устойчиво строителство.
BUILD UPON е социално ориентиран и цели 
да ангажира и отрази професионалното 
мнение на всички категории заинтересовани 
страни в процесите на основно и енергийно 
ефективно обновяване на съществуващия 
сграден фонд – централно и местно 
управление, висше и средно професионално 
образование, финансови институции, 
проектанти и строители, консултанти, 
енергиен сектор, неправителствените 

организации, медии и крайните потребители. 
чрез предвидените над 80 европейски 
събития в рамките на проекта се създават 
локални активни общества на ангажираните 
на 1000 организации. Следващата стъпка е 
тези локални общества да се обединят на 
европейско ниво и с координирани действия 
да се стремят към постигане на целите към 
2030г. и 2050г., поставени с подписването 
на парижкото споразумение от COP 21.  
Те ще се стремят да постигнат създаване 
на силни национални стратегии с ясно 
поставени цели за спестяване на енергия, 
координиране на инициативи за повишаване 
информираността на населението, курсове 
и програми, които ще обучават работната 
сила в строителството за постигане на 
високо качество при обновяването, 
финансови механизми като ипотеки и 
заеми, които ще насърчават прилагането 
на устойчиви практики и попишаването на 
енергийната ефективност и политики като 
по-качествени сертификати за енергийно 
представяне на сградите.
Проектът BUILD UPON използва и уеб-
базирана информационна платформа(база 
данни) - “RenoWiki” – първият по рода си 
онлайн портал, който позволява да се 
публикуват и споделят реални проекти 
за обновяване на сгради в Европа, с цел 
популяризиране на най-добрите практики и 
успешни инициативи. към днешна дата има 
повече от 550 инициативи в портала. 

RenoWiki и цялата програма на събитията ще 
откриете на  .

ниЕ ВяРВАМЕ, чЕ В бЪДЕЩЕ СгРАДиТЕ 
ни МогАТ ДА оСигуРяВАТ Много По-ДобРА, 
зДРАВоСЛоВнА и ЕнЕРгиЙно ЕфЕкТиВнА  

СРЕДА зА обиТАВАнЕ

 

зА “BUILD UPON“



зА СЪбиТияТА 

като част от над 80-те европейски събития по BUILD UPON през 2016 г. и 2017 г., български съвет за устойчиво 
развитие организира 7 уъркшопа на територията на страната ни. 

По-подробна информация за събитията ще откриете на http://buildupon.eu/dialogue/countries/bulgaria/ .

българските събития са организирани около основните теми, по които се развива проектът -  Политики и 
регулаторна рамка, финансови инструменти, изграждане и повишаване на умения и компетенции, както и 
Повишаване на осведомеността сред населението. Всеки един уъркшоп се фокусира върху една от изборените 
теми, но проблематиката се обсъжда в контекста на всички останали.

АнгАжиРАМЕ нАД 1000 оРгАнизАЦии В ЕВРоПА
ДА ПоДПоМогнАТ нАЦионАЛниТЕ СТРАТЕгии
зА оСноВно обноВяВАнЕ 

на всяко събитие каним експерти с отношение по определената тема – представители на няколко от категориите 
заинтересовани страни в контекста на националната стратегия за основно и енергийно ефективно обновяване на 
съществуващия сграден фонд (жилищен и публичен). По този начин постигнатите резултати отразяват мнението и 
препоръките на повече, различни в своята експертиза и насоченост, заинтересовани страни.

Целите на всеки уъркшоп са да се представи успешен опит от изявени местни и международни експерти, да се 
обсъдят идентифицираните пречки и бариери по темата, да се определят желаните резултати в дългосрочен план 
и да се предложат мерки, които да се вземат под внимание при изготвяне и изпълнение на националната стратегия 
за основно обновяване на съществуващите сгради.



зА уЪРкШоП #5

на 17 ноември 2016 се проведе петият уъркшоп по проекта BUILD UPON на тема ‘‘Политики и регулаторна рамка за 
успешна национална стратегия за основно обновяване на сградния фонд’’. Темата засяга както подобряването на 
текущата държавна политика, така и създаването на нови регулаторни рамки, които да контролират качеството 
на вече изпълнените и бъдещи проекти за реновиране на сгради. Първият говорител за деня беше Рене брюел от 
Европейската фондация за климата (European Climate Foundation), която презентира относно законовата рамка 
на Европейския съюз, включително за съществуващия сграден фонд и енергийно класифициране. Експертът 
говори относно Директивата за Енергийни Характеристики на Сгради , както и за предстоящата ревизия (така 
наречения ‘‘зимен пакет’’) на Директивата за енергийна ефективност и нейното отражение върху българия.  

Вторият чуждестранен гост на уъркшопа беше Дан Станяшек, експерт от Building Performance Institute Europe, 
който представи темата ‘‘какво прави една стратегия за реновиране добра?’’.  Специалистът коментира 
перспективите пред страната ни,  както и икономическите и екологични ползи от постигането на по-
добра национална стратегия. бяха разгледани най-добрите примери от Европа, като едновременно беше 
дискутирано и доколко те биха били подходящи в контекста на българското законодателство и текуща ситуация.  

Представител на българските институции по време на уъркшопа бе ивайло Алексиев, изпълнителен директор 
на Агенцията за устойчиво Енергийно Развитие (АуЕР). г-н Алексиев разказа за изпълнението на националната 
политика за енергийно реновиране на сградите - законодателството в българия, функциите на Агенцията, както 
и за отчета на националния план за действие по енергийната ефективност (нПДЕЕ). Експертът представи и някои 
интересни данни от информационната система на АуЕР, включително предизвикателства и основни рискове от 
практиката по изпълнение на подобни проекти.  

След панела с презентациите се проведоха модерирани дискусии на кръгли маси по 2 основни теми:
 • Потенциал за подобряване на настоящата национална програма за саниране 
 • Примери от други европейски страни, приложими в българия
В края на деня Дан Станяшек влезе в ролята на модератор и обобщи резултатите от дискусиите и общите 
предложения на присъстващите заинтересовани страни.

ЕнЕРгиЙно ЕфЕкТиВно                                                                                         РЕноВиРАнЕ 

нА СгРАДния фонД бЛЕМи По СЪЩЕСТВуВАЩА

ПоЛиТики и РЕгуЛАТоРнА РАМкА
зА уСПЕШнА нАЦионАЛнА СТРАТЕгия 
зА оноВно обноВяВАнЕ нА СгРАДния фонД

 

общо = 33



 

кРЪгЛА МАСА 1: 
ПРиМЕРи оТ ДРуги ЕВРоПЕЙСки СТРАни, 
ПРиЛожиМи нА бЪЛгАРия

бариери Препоръки

•    Липса на яснота относно техническите изисквания 
за сградно обновяване
 
•    Липса на нормативно изискване за измерване на 
резултатите на различните инициативи за енергийно 
ефективно обновяване
 
•    българия е страна с висока енергийна бедност, 
но продължава финансирането на невъзобновяеми 
енергийни инициативи (например въглища)
 
•    наличие на прекъсвания в стратегията за 
енергийна ефективност (краткосрочност) 
 
•    недостатъчно ангажиране на собствениците на 
сгради в целия процес
 
•    Липса на дългосрочна стратегия за реновирането 
на публични сгради
 
•    Строеж на множество нови сгради, но едва малка 
част от тях са енергийно ефективни
 
•    Липса на контрол при неспазване на нормативните 
уредби
 
•    Липса на ръководства за собствениците на имоти
 
•    Липса на контрол при производството на 
материали и качествената им инсталация в енергийно 
ефективни проекти

•    използване на базата данни ‘‘The building stock 
observatory’’, осигуряваща информация за нива на 
енергийна ефективност, схеми за сертификация, 
финансиране и нива на енергийна бедност в 
страните-членки на ЕС
 
•    Въвеждане на законови задължения на всеки 
собственик да изолира покрива и реновира сградата 
си, базирани върху националната законова рамка 
и нейното по-строго прилагане на общинско ниво 
(пример от германия)
 
•    Въвеждане на праг за клас б на всички проекти 
за реновиране, което води до контрол на наемите 
(по-ниски енергийни разходи и възможности за по-
високи наеми) (пример от Дания)
 
•    Промяна в разглеждането на енергийната бедност 
по условията за енергийна ефективност

•     Въвеждане на строг контрол за качеството на 
извършените проекти за реновиране, както и на 
наказателни мерки

•     Въвеждане на конкретни задължения за 
собствениците на сгради в националната стратегия

•     Създаване на дългосрочна стратегия за 
обновяването на публичните сгради
 
•     Въвеждане на изисквания за изследване на 
ползите от реновиране на съществуваща сграда, 
както и от тези при строеж на нова на нейно място

 



гРуПА № 2 

кРЪгЛА МАСА 2:
ПоТЕнЦиАЛ зА ПоДобРяВАнЕ нА нАСТояЩАТА 
нАЦионАЛнА ПРогРАМА зА САниРАнЕ

бариери Препоръки

•    неяснота относно постигнатите резултати според 
текушата версия на националната стратегия за 
сградно реновиране

•     недостатъчна ангажираност на държавните 
служители, работещи по новата стратегия 

•     недостатъчна координация и диалог между МЕ, 
МРРб, АуЕР и други отговорни институции

•    недостатъчна ангажираност на специалистите 
за разбирането на нормативната уредба и нейните 
изисквания

•    Целите, които са отразени в текущата стратегия, са 
базирани на референтни стойности и данни от 2005 
година

•    Схемите по отпускане на средства от държавата 
нямат работна процедура за приоритизиране на 
проектите преди тяхното селектиране

•    Липса на прогресивно обновяване на изработените 
стратегии (например на всеки 3 години)

•    Енергийната ефективност все още не е приоритет, а  
инструмент за политическа реклама
 

•    изясняване на отговорното държавно звено за 
приложението на стратегията

•    Подобряване на диалога между МЕ, МРРб и АуЕР (в 
момента съществува работна група единствено към 
МЕ) по създаването на новата стратегия за сградно 
реновиране

•    Поставяне на по-амбициозни цели относно 
обновяването на общинските и държавни сгради 
(текущите са вече изпълнени)

•    нужда от второ обследване на по-голям процент от 
изпълнените проекти след приключването им

•    Преизчисление на целите по новата стратегия, 
базирани на референтни стойности от последните 5 
години

•    Въвеждане на срокове по общинските програми 
за енергийна ефективност, в добавка към вече 
съществуващите задължения за ежегодно отчитане на 
постигнатите резултати

•    Ангажиране на държавните служители, работещи 
по новата стратегия - обучения от Европейската 
комисия относно съдържанието

•    Подобряване на процеса по селектиране на 
сградите, които получават финансиране, зависещо 
правопропорционално от нивото на постигната 
енергийна ефективност



нАШиТЕ ЕкСПЕРТи

Рене брюел 
експерт, Европейската фондация за климата 

Рене брюел,  експерт European Climate Foundation

Старши експерт по енергийните въпроси в ЕС, с 
фокус върху енергийна ефективност, изготвяне 
и изпълнение на политики и тяхното оценяване. 
Рене има опит в печеленето и координацията на 
международни проекти в държави като Мексико и 
Австрия.

Експертизи: ЕС и национални политики за енергийн 
а ефективност, изпълнение и оценка на енергийни 
политики, координиране на Датската политика за 
енергията и климата, създаване на програми за 
изпълнение на енергийно ефективни мерки.

Дан Станясчек, експерт Building Performance Institute Europe

ивайло Алексиев, изп. директор на АуЕР

консултант по устойчиво развитие с над 30 години 
опит в публичния, неправителствения, контролния и 
консултансткия сектор. като консултант по множество 
проекти на: правителството на Великобритания, 
Европеиската комисия, нПо и други, Дан работил 
по оформянето и изпълнението на политики за 
промяната в климата и директиви на ЕС, включително 
като ръководител на Енергийния доклад от 2003 г. 
Експертът е работил и по други енергийни политики, 
възобновяема енергия и различни програми за 
околната среда.

Дълги години е заемал ръководни и мениджърски 
длъжности в областта на енергийната ефективност, 
възобновяемите източници на енергия, инвеститорски 
контрол, поддръжка и експлоатация на технически 
системи и др. До назначаването му за изпълнителен 
директор на АуЕР е бил председател на управителния 
съвет на „камара на енергийните одитори” и 
председател на управителния съвет на „Стопанска 
камара – Добрич”.

назначен за изпълнителен директор на АуЕР на 02 
септември 2013 г.



основната цел на проекта е да предостави на 
Европейската комисия:

   •  Методологическа рамка за проследяване 
на европейския сграден фонд в контекста 
на политиките за енергийна ефективност, 
включително набор от количествени индикатори, 
ръководство за цъбиране на данни и тяхната 
проверка и стратегии за справяне с лисващи 
данни

   •   Поглед върху текущото състояние на 
сградния фонд в Европа и неговите енргийни 
характеристики, базиран върху резултатите от 
събиране на данни от странните-членки

   • Публично достъпен портал за 
разпространението и комуникация на данни

ДобРи ПРАкТики

ПРоЕкТЪТ  

‘‘EU BUilding Stock oBSErvatory’’

обсерваторията на Съществуващия Сграден 
фонд в Европейския Съюз следи енергийните 
характеристики на сгради из цяла Европа. 
обсерваторията изследва енергийно-
ефективните подобрения на сгради и влиянието 
им върху реалната консумация на енергия в 
сградния сектор. 

базата данни осигурява цялостен поглед 
върху характеристиките на сградния фонд в 
страните-членки от ЕС28 и следи прилагането 
на съответните европейски Директиви. Това 
включва данни от проекти на ЕС, национални 
статистики,  бази данни за сертификати за 
енергийни характеристики, планове за усойчиви 
енергийни стратегии на градовете, индустриални 
данни и други източници, в зависимост от 
страната.

обсерваторията е създадена за Европейската 
комисия от Buildings Performance Institute Europe 
(BPIE) заедно с Ecofys, ECN, Enerdata, Seven и други 
национални партньори.

чрез база данни, картографиране на данни и 
информационни документи, обсерваторията 
следи множество различни аспекти, включително:

  •     нива на енергийна ефективност в сградите у 
всяка страна-членка на ЕС и в ЕС като цяло

  •     различни програми за сертифициране и 
тяхното прилагане 
  •     инструменти за финансиране на сградно 



“ТЕРМоМЕТЪР”

“Термометър“ – скала, която представя субективната оценката на участниците в уъркшопите за 
това колко напреднали са различните групи заинтересовани страни по отношение на познаването 
и ангажираността им в основното и енергийно ефективно обновяване на съществуващия сграден 
фонд в българия.



ЕДин ПРоЕкТ нА

BUILD UPON се финансира с програмата 
за изследвания и иновации на 
Европейския съюз Хоризонт 2020 под 
договор номер No649727.

за контакти: 

бЪЛгАРСки СЪВЕТ зА уСТоЙчиВо РАзВиТиЕ 
www.bgbc.bg; e-mail: office@bgbc.bg; tel. +359 876 294020



 

ПРиЛожЕниЕ 1 - ПРогРАМА нА СЪбиТиЕТо  

ПоЛиТики и РЕгуЛАТоРнА РАМкА зА уСПЕШнА нАЦионАЛнА СТРАТЕгия 
зА ЕнЕРгиЙно ЕфЕкТиВно РЕноВиРАнЕ нА СгРАДиТЕ

17.11.2016
Софарма Тауърс, ул. Лъчезар Станчев №5

Сграда А, ет. 3, зала „изТок“

09:00 - 09:30 Регистрация

09:30 - 09:50  откриване и представяне на проекта BUILD UPON 
  Весела Вълчева-Макгий – Председател на BGBC
                  нора Йовчева – изп. директор на BGBC

09:50 – 10:40 Европейска регулаторна рамка за енергийна ефективност при сградите 
                  и ревизии на директивите 
                  Renée Bruel, Energy Efficiency Expert, European Climate Foundation 

10:40 – 11:40 успешни национални стратегии за енергийно реновиране на сгради
                  Dan Staniaszek, Senior Expert, Buildings Performance Institute Europe-BPIE
 
11:40 – 12:00 изпълнение на текущата национална политика за енергийно реновиране на сградите
                  ивайло Алексиев, изп. директор, Агенция за устойчиво енергийно развитие

12:00 – 13:00 обяд и нетуъркинг

13:00 – 14:30  уъркшоп сесия – кръгли маси

14:30 – 15:00 Представяне на резултатите от уъркшоп сесията
 
15:00 – 15:30 кафе пауза и нетуъркинг

   

                                                               BUILD UPON се финансира с програмата за изследвания и иновации  
                                                                   на Европейския съюз Хоризонт 2020 под договор номер No649727.

 BUILD UPON се финансира с програмата за изследвания и иновации на Европейския съюз
Хоризонт 2020 под договор № 649727.


