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Highlights

Три основни дискусионни теми:

      бъдещия Национален декарбонизационен фонд
Финансиране за енергийна ефективност в ПВУ и ПРР. Ролята на

Ролята на местните власти за осъществяване на националните политики 
за енергийна ефективност
Осигуряване на качеството: енергийни обследвания, сертифициране и 
разработване на проекти

 6 Cесии
 Приветствие – Откриваща пленарна сесия 

Три паралелни сесии – Заключителна пленарна сесия

 
      

22 лектори 
30 делегати 
120 онлайн участници

172 представители на 
заинтересовани страни

 
 

Основни 
акценти на 

кръглата маса
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Необходим е плавен преход към комбинирано финансиране на подобни проекти, за да
направим инвестициите в устойчива енергия по-атрактивни както за собствениците, така
и за финансовите институции. В допълнение, комбинираното използване на ЕСКО
финансиране с малък грант може да доведе до множество привлекателни от финансова
гледна точка проекти.

Марко Марков, Еконолер

"

При жилищните сгради предизвикателствата, които трябва да бъдат преодолени, са доста
повече, защото в този сектор процентът на необновените обекти в по-нисък клас – E, F и
G, е доста висок – 91%. Задачите не са линейно разпределени с идеята, че всички
констатирани проблеми и недостатъци за обновяване на сградния фонд следва да бъдат
решени в началото на периода, а според намереното решение самият процес ще набере
скорост, ще има както пазарно проникване, така и търсене на енергийно ефективни услуги
и реализация на добри проекти.

Ивайло Алексиев, изпълнителен директор на АУЕР

"

Трябва да се създадат подходящи механизми за финансиране, а европейските средства да се
използват като спусък – да стартират процеса и да привлекат инвестиции. Финансовият
пазар предлага много възможности в тази област. Ако се разчита основно на 100% грантово
финансиране, останалите пазарни механизми не са жизнеспособни.

инж. Йордан Николов, БАИС

Трябва да има механизъм за улавяне на опита и натрупаното знание, за да може то да се
мултиплицира. Само по този начин можем да се движим напред. Всички мрежи за
образование и комуникация трябва да се включат, защото това е една грандиозна задача,
която не може да се извърши от 100 човека, които имат съгласие по темата.

Юлиан Попов, председател на борда на Европейския институт за енергийна 

ефективност на сградите (BPIE)

Сградното обновяване и „зелените“ решения имат социално-икономически и екологичен
ефект. Те носят огромни ползи за градовете, за общностите, за нас – хората, и сякаш не
успяваме да ги разберем напълно. Убеден съм, че адекватно насоченият финансов ресурс и
ефективните политики за енергийна ефективност ще имат неимоверен дългосрочен ефект
върху качеството на живот и благосъстоянието ни. Това обаче може да бъде постигнато
единствено чрез комуникация и промяна на нагласите на национално, на местно, на
общностно ниво – нещо, за което трябват и ресурси, и знания.

Драгомир Цанев, изп. директор на ЕнЕфект

"

"

"

www.smafin.eu

Ключови изказвания

Ние вярваме, че чрез съвместни усилия и подобни платформи за дискусия ще можем да
създадем повече и още по-добре структурирани продукти.

Надя Данкинова, изп. директор на Фонд ФЛАГ и ФУГР

"

https://www.smafin.eu/
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Основни изводи от кръглата маса

Финансиране за енергийна ефективност в ПВУ и ПРР. Ролята на бъдещия 

Национален декарбонизационен фонд.

Ролята на местните власти за осъществяване на националните политики за 

енергийна ефективност

Националният фонд за декарбонизация не трябва да бъде агрегираща
институция, която единствено да привлича проекти, а да послужи като
фасилитатор в процеса на финансиране, особено за проектите от частния
сектор - осигурявайки по-добри финансови условия и гаранции за
търговските банки и специализираните фондове.
Трябва да има хоризонтално измерение, включено във функционирането на
фонда, насочено към ефективна комуникация, обучения, контрол на
качеството и мониторинг.
Предвидените ресурси за обновяване на сградния фонд в Плана за
възстановяване и устойчивост могат да бъдат достатъчни, ако практиката на
100% безвъзмездно финансиране бъде преустановена.
Необходимо е да се изпълняват по-високи енергийни класове в проектите за
сградно обновяване, за да се отговори адекватно на поставените цели.

Критериите за „най-ниска цена“ все още са основният двигател на проектите
за енергийна ефективност – практика, която трябва да бъде преодоляна.
Пазарът все още не е достатъчно развит за висококачествени проекти и
услуги за дълбоко обновяване.
Екологичните решения не получават широка подкрепа – изпълняващите
страни не са задължени по закон, поради което не се натоварват с
допълнителни отговорности.

Липса на ефективни инструменти за контрол и мониторинг – трябва да бъдат
изрично и ясно обособени в договорите.

11

2

https://www.smafin.eu/
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Основни изводи от кръглата маса

Осигуряване на качеството: енергийни обследвания, сертифициране и 

разработване на проекти

Трябва да се въведат стандартизирани общоевропейски изисквания за
сертификатите за енергийна ефективност на сгради, тъй като понастоящем
има многобройни различия в държавите членки на ЕС.

Препоръчително е да се създаде единен регистър за сертифициране на нови
сгради, с възможност общините да събират информация, която след това да се
администрира централно.

Аспекти с възможности за подобрение – повишаване на осведомеността
относно практичността и използването на енергийните обследвания и
сертификати; подобряване на квалификацията на енергийните одитори чрез
обучения и обмен на добри практики; подобряване на качеството на
енергийните обследвания и съдържанието на сертификатите; по-добър
контрол и мониторинг.
В сравнение с другите държави членки, България има една от най-

подробните методологии за изчисления, приложима за сертифициране на
сгради. Все още обаче липсват определени елементи, като показателя за
подготвеност за интелигентно управление, каталог за оценка топлинните
мостове и детайлна оценка на въздухоплътността.
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Трите паралелни сесии бяха модерирани от:
Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЦЕЕ ЕнЕфект
Станислав Андреев, управител на ЕнЕфект Консулт
Камен Симеонов, ЕнЕфект
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