ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОМЕНТАРИ
НА ИНЖ.МИХАИЛ ТОЛЕВ –КИИП, НПС „ОВКХТТГ” И
НА ИНЖ.ОГНЯН АТАНАСОВ-КИИП, НПС „ОВКХТТГ”

относно:
Обществените консултации на проекта на Дългосрочна национална
стратегия за подпомагане обновяването на националния фонд от
жилищни и нежилищни сгради 2021-2050г.
2. Определяне на разходно ефективни подходи за подобряване на енергийните
характеристики на сградите
Към т.2.3 Пакети от мерки
Предлагаме към таблици 10 и 11 да се добави и: Инсталиране на термопомпа “въздухвода“. Вярно е ,че тези термопомпи са с най нисък SCOP, но те са най-разпространени, както у
нас така и в Европа. Това е така най-вече за жилищни сгради, защото термопомпите „вода-вода“
са частен случай, а термопомпите “въздух-въздух“ са по-некомфортни.
т.2.6. „Анализ на приложимите енергоспестяващи мерки за целите на програми за
енергийна ефективност на жилищни сгради за периода 2021 г. – 2025 г.“:
Към т.2.6.2 Многофамилни жилищни сгради (средно и високо застрояване)
Многофамилните жилищни сгради с плосък покрив трябва да се използват за поставяне
на слънчеви колектори ,когато имаме сградни инсталации за БГВ. Това се вижда и от пакетите
от мерки за енергийна ефективност в таблица 16, както и има такива положителни примери при
обновяване на сгради.
Когато нямаме сградни инсталации за БГВ да се използват покривите за поставяне на
фотоволтаични панели.
Да не се допуска при многофамилните жилищни сгради изпълнение на ЕСМ само по
сградната обвивка. За да има пълен ефект обновяването трябва да има ЕСМ по сградната
обвивка и по сградните инсталации. Какъв ефект ще има обновяването на една многофамилна
жилищна сграда , ако жилищата се отопляват с печки на дърва?
Най бърз икономически ефект имат ЕСМ по сградните инсталации.
Трябва да се считат за добри тези ЕСМ, които имат срок на изплащане до 7-8 години.
Инвестициите за ЕСМ трябва да отчитат сериозното влияние на цената на енергията, която се
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използва за поддържане на микроклимата в сградите, както и тяхното оптимално
функциониране. С повишаване на цените на енергията, все по-оправдани ще стават ЕСМ.
Приоритетно трябва да се обновяват сгради със сградни инсталации за отопление и БГВ.
Трябва да се стимулират многофамилни жилищни сгради, да си изграждат сградни инсталации
за отопление и БГВ, като Държавата и Общините осигуряват сграден или районен топлоизточник
за отопление и БГВ.
Обитаемостта на застроените площи трябва да оказва съществено влияние при
вземането на решение за предприемане на ЕСМ. (Значителен брой апартаменти в
многофамилните жилищни сгради са необитаеми или се ползва една стая. Големи площи от
еднофамилните жилищни сгради също са необитаеми - не се ползват целогодишно).
Допълнително

затруднение

е

и

разнородния

характер

на

обитателите

на

многофамилните жилищни сгради, имащи и различни финансови възможности.

В Многофамилни жилищни сгради на стр.55 от стратегията е записано, че „Докато
при многофамилните жилищни сгради с централно топлоснабдяване са приложими мерки по
системите за отопление и битово горещо водоснабдяване (вкл. и модернизиране на абонатната
станция), то при тези без централно топлоснабдяване изпълнението на ЕСМ по сградната
обвивка/сградни елементи граничещи с външен въздух в комбинация с енергоефективно
осветление в общите части в голяма част от случаите са единствени приложими възможности
за стартиране на процес на поетапно енергийно обновяване.“
Считаме горният извод за некоректен и неаргументиран. Той демонстрира формално
отношение както към информираността на хората, така и към разходването на публични и
частни средства за енергийна ефективност.
Настояваме, горепосочения текст да отпадне, тъй като съшият ограничава приложимите
възможности, нарушава интегрирания подход, изискващ се от изменената Директива
2020/31/ЕС и противоречи на Препоръка (ЕС) 2019/1019 на Комисията от 7 юни 2019 година
относно модернизирането на сгради и конкретно на следния важен текст от нея:
„Експлоатационните показатели на техническите сградни инсталации оказват значително
въздействие върху енергийните характеристики на сградите и поради това следва да бъдат
оптимизирани. Важно е да се гарантира, че при подобряването на енергийните
характеристики на сградите се следва интегриран подход, като се вземат предвид
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мерките както за външните ограждащи елементи на сградата, така и за техническите
сградни инсталации“.
Обръщаме внимание, че Директива 2010/31/ЕС беше изменена с Директива (ЕС)
2018/844 на Европейския парламент и на Съвета (10) с цел да се ускори модернизирането на
сградите в Съюза. Под „модернизирането на сградите“ ЕК има предвид именно сградните
инсталации, за които е издадена специалната Препоръка (ЕС) 2019/1019 на Комисията.
Припомняме, че Директива 2020/31/ЕС има две допълващи се цели, а именно да се
ускори темпото на извършване до 2050 г. на основен ремонт на съществуващите сгради и да се
подпомогне модернизацията на всички сгради с интелигентни технологии и по-ясна връзка
с екологосъобразната мобилност.
На следващо място монтирането на сградна автоматизация и електронното
наблюдение на техническите сградни инсталации „следва да се разглежда като ефективна
по отношение на разходите алтернатива на инспекциите в големите нежилищни сгради и в
достатъчно големите жилищни блокове, тъй като това предлага интересна възвръщаемост
на инвестициите и позволява предприемането на действие по отношение на получената
информация, като по този начин с течение на времето осигурява икономии на енергия“ (текст от
Препоръка (ЕС) 2019/1019 на Комисията).
Считаме, че това е начинът „да се гарантира централната роля на външните ограждащи
елементи на сградата“, защото чрез системите сградата ще получава толкова топлина, колкото
й е необходимо спрямо външните климатични условия след като са подтиснати топлинните
загуби през стени, покриви, прозорци и подове. По този начин в сградите ще може да се въведе
професионална поддръжка на сградните инсталации като вид енергийна услуга, каквато в
жилищни сгради няма и това следва да се превърнe в задължение за собствениците.
Ето защо изразяваме категорична позиция, че има огромни възможности, които да
се приложат в многофамилни жилищни сгради, които не са централно топлоснабдени,
като се съчетаят мерките по ограждащите елементи на сградата и изградят системи за
поддържане на микроклимата в сградите, които включват общи инсталации за отопление,
охлаждане, топла вода, както и тяхното централизирано управление. В сградите, в които
собствениците не могат да стигнат до подобно съгласие технологично е възможно да се
предложат апартаментни системи особено приложими в газифицирани градове без
топлофикационни дружества.
Предлагаме Таблица 15: Групи от ЕСМ за еднофамилни жилищни сгради и
многофамилни жилищни сгради „ниско застрояване“ и Таблица 16: Групи от ЕСМ за
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многофамилни жилищни сгради „средно“ и „високо“ застрояване да отпаднат със следните
мотиви:
Лявата част на двете посочени таблици, където е предвидено заглавието „Сгради без
централен източник на отопление“ е некоректна с мотивите, изложени по-горе.
В останалата си част двете таблици са непълни, в тях са посочени ЕСМ без числено
обоснован енергоспестяващ ефект - не е представена спестената първична енергия, няма
аргументирани изчисления за дяла на възобновяемата енергия, спестените емисии, инвестиции,
така както са посочени подробно в таблиците в Приложение № 3 към материала.
С горните мотиви смятаме, че таблиците №15 и № 16 трябва да отпаднат. Предлагаме
на тяхно място да се поставят таблиците с подробните пакети от ЕСМ за многофамилни
жилищни сгради от Приложение 3.
По отношение на трансформиране на съществуващи сгради в nZEB считаме, че
стратегията не посочва ясни и категорични цели (РЗП, дял или др.) и не предвижда никакъв
индикатор.
В Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията от от 8 май 2019 година относно обновяването
на сгради е посочен като препоръчителен индикатор „Общ и годишен дял на сградите, по които
се извършва основно обновяване и обновяване за трансформиране в СБННПЕ (сгради с
близко до нулево нетно потребление на енергия – nZEB).
Предлагаме да се заложи конкретен индикатор за трансформиране на съществуващи
сгради в nZEB, като индикаторът да се следи за всяка от категориите сгради – жилищни и
нежилищни. Сградите с най-лоши характеристики, които постигат ниво на енергийна
ефективност nZEB следва да имат данъчни преференции или други насърчения.

По отношение на нежилищните сгради:
В т. 4 „Пътна карта 2030, 2040 и 2050“ е посочено, че категорията не обновени
нежилищни сгради е с над 98 млн. m2 площ. Не са конкретизирани и по-твърди политики за
налагане на задължение на собствениците на сгради, заемани от публични органи за най-малко
5% обновена РЗП (както изисква ЗЕЕ) и за интегриране на съществуващия национален план за
подобряване на енергийните характеристики на отопляваните и/или охлаждани сгради държавна собственост, използвани от държавната администрация в план за изпълнение на
стратегията в частта категория сгради, заемани от публични органи.
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5. Политики и мерки за насърчаване на икономически ефективно основно подобряване
на енергийните характеристики на сградите
Към 5.1 Анализ и оценка на съществуващите бариери при повишаването на енергийната
ефективност и мерки за преодоляването им
На стр.86-Преглед на националното определение за СБНПЕ и въвеждане на
варианти или изключения за специфични случаи.
Да се добави и газифицирани райони. Има райони, които са газифицирани и такива, които
предстои да бъдат газифицирани. Не е разумно в един газифициран район да се предвижда
термопомпа или котел на пелети за топлоизточник. На много места в проекта се говори за
насърчаване използването на природен газ.
На стр.96 към „Информация и капацитет“ да се добави:
Да се показват примери с икономия на енергия на сгради заети от публични органи или
сгради финансирани от публични органи, които са постигнали изискванията за СБНПЕ или са
близко до тях. Също така да се показват примери с икономия на енергия на многофамилни
сгради-обновени в предишни периоди.

6. Необходими инвестиции до 2050 г.
Подкрепяме предвидените финансови механизми, но считаме, че финансовият
ангажимент на държавата не е достатъчно изяснен и в този стратегически документ.
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