
 

 

 

 

 

 

 



Предизвикателства 
 
1. От общ характер 
 
 Формален (бюрократичен) 

подход при транспониране на 
Европейското законодателство 
по отношение на енергийната 
ефективност на сградите (ЕЕ) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решения 
 
 Мобилизиране на широк 

националния потенциал от 
експерти в различни области 
 

 Прилагане и адаптиране на 
най-добри европейски 
практики 
 

 Преодоляване на лобисткия 
подход 

 
 
 
 
 
 
 



Чл. 48. (1) Част „Енергийна ефективност“ и изчисленията на техническите показатели по чл. 
47 се изготвят и подписват от проектант по част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация 
и климатизация“ при спазване на изискванията на Закона за камарите на архитектите и 
инженерите в инвестиционното проектиране за съответните ограничения по вид и размер на 
предоставяните проектантски услуги. 
 
(2) Когато не се изисква изработване на самостоятелна част „Енергийна ефективност“, 
съответствието на проектните технически показатели по чл. 47 с изискванията на наредбата 
се доказва с изчисления, които се изготвят и представят в обяснителната записка на част 
„Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация“ от инвестиционния проект на 
сградата. В случай че инвестиционният проект за обновяване на съществуваща сграда не 
предвижда част „Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация“, изчисленията се 
изготвят и предоставят от проектанта по ал. 1 за прилагането им към част „Архитектурна“. 

 Проблем: Непознаване/неглижиране на ролята на архитектите и 
строителните специалисти 



Предизвикателства 
 
 Сградата като съвкупност от 

топлинни загуби и печалби 
 

 В култ са изидигнати 
изчисленията и топлинното 
моделиране 
 

 Подценяване на топлинните 
мостове 
 

 Липса на решения за 
детайлите и често те се 
изпълняват от 
непрофесионалисти 

 
 
 
 
 
 
 
 

Решения 
 
 Възстановяване на ролята на 

архитекта по отношение на 
решенията, свързани с 
ролята/приноса на сградната 
обвивка към енергийната 
ефективност 
 

 Каталог на топлинни мостове 
 

 Типови решения/детайли 

 
 
 



 Не се отчита коректно влиянието на климатичните фактори и 
климатичните промени 

Средни стойности 
― HDDs са намалели средно с 6.5 

HDD; 
― CDDs  са се увеличили средно с 

0.9 CDD. 
 
Гранични стойности 
― Някои региони са с увеличение от 

10 HDDs годишно; 
― До 4 CDDs  годишно нарастване в 

общирни райони на страната. 
 

Източник: https://www.eea.europa.eu/data-and-
maps/indicators/heating-degree-days-2/assessment 

Соларните данни са 
неадекватни в значима 
степен. Базирани са на 
стария изотропен 
модел на Liu & Jordan от 
1962 г. (както се вижда от 
формулите) и води до 
грешки от порядъка на 20-
25% в изчислените стойности 
за някои месеци. 



 Не се прави изследването за влажностен режим (Графоаналитичен 
метод) 

 

 Методиката е 
остаряла, има 
непълноти, грешки 
и неясноти! 



Предизвикателства 
 
2. Специфични за сградите – обекти на културното наследство 
 

 
 Липса на разбиране за необходимост от интергриран подход – 

енергийна ефективност и конструктивно възстановяване и/или усилване 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наредба № РД-02-20-3 от 9 
ноември 2022 г. за техническите 
изисквания към енергийните 
характеристики на сгради, обн. ДВ 
бр. 92 от 18 ноември 2022 г.  
 
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага при: 
... 
6. проектиране и обследване за 
енергийна ефективност на сгради – 
културни ценности, включени в 
обхвата на Закона за културното 
наследство, доколкото подобряването 
на енергийните характеристики на 
ограждащите елементи и/или на 
техническите системи в тези сгради не 
води до нарушаване на 
архитектурните и/или художествените 
характеристики на сградите. 

 
 
 
 

НАРЕДБА № 7 ОТ 2004 Г. ЗА 
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 
СГРАДИ, отм. ДВ. бр.92 от 18 
Ноември 2022г. 
 
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2015 г., в 
сила от 15.07.2015 г.)  
(2) Изискванията на наредбата се 
прилагат при: 
… 
5. (нова - ДВ, бр. 93 от 2017 г., в сила 
от 21.11.2017 г.) обследване за 
енергийна ефективност и проектиране 
на сгради - културни ценности, 
включени в обхвата на Закона за 
културното наследство, доколкото 
подобряването на енергийните 
характеристики на ограждащите 
елементи и/или на техническите 
системи в тези сгради не води до 
нарушаване на архитектурните и/или 
художествените характеристики на 
сградите. 

 
 
 
 

 Проблем: Празноти в нормативната уредба 



 Празноти в нормативната уредба 

§ 36. В Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 98 от 
2008 г.; изм., бр. 6 от 2009 г.) в чл. 18, т. 1 думите "паметници на 
културата" се заменят с "културни ценности" и думите "Закона за 
паметниците на културата и музеите" се заменят със "Закона за 
културното наследство". 
 
 

ЗАКОН ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 
В сила от 10.04.2009 г., обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 
2009г., посл. изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2021г. 



Решения 
 
 Мобилизиране на 

широк националния 
потенциал от 
специалисти; 
 

 Прилагане и 
адаптиране на най-
добри европейски 
практики; 
 

 Паспортизация на 
сградите; 
 

 Електронна и 
достъпна база 
данни на 
историческите/рено
вирани  сгради. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Липса на диференциран 
подход към различните 
типове сгради (напр. 
жилищни/нежилищни, 
според носеща 
конструкция и др.) 
 

 Липса на данни за 
енергийните и други 
характеристи на сградите, 
вкл. тези от културното 
наследство 

 

Предизвикателства 



Решение: Разработване на алгоритми при взимане на решения 



Решения 
 
 Създаване на система от 

стимули/такси/данъци/финансо
ви инструменти  
 

 Дългосрочни специализирани 
програми за енергийно 
обновяване на исторически 
сгради  

• Energy Renovation Programme for Heritage 
Buildings for the implementation period 
2021 – 2030 (CR) 

• Violet project 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Липса на адекватна система от 
стимули/такси/данъци/финансови 
инструменти за енергийно 
обновяване на исторически сгради 

Предизвикателства 



 
 Нисък административен 

капацитет на всички 
нива;  
 

 Липса на 
специализирани 
помагала и ръководства; 
 

 Липса на система за 
„лицензиране на 
изпълнители на СМР“. 
 
 
 

Предизвикателства 

 Научни изследвания, обучение 
и квалификация; 
 

 Ръководства, насоки, 
методически указания. 

Решения 



доц. д-р инж. Р. Захариева 

Е-mail: zaharieva_fce@uacg.bg 

Тел.: 0884636212 
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