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Енергийна революция в сградите 

PassREg – Региони на пасивната 
къща и възобновяемата 
енергия 



INSERT YOUR 

LOGO HERE 

Енергийна революция в 
сградите (и политиките) 

Енергията от 
възобновяеми източници 
става изгодна, когато 

 

ЕНЕРГИЙНАТА 
ЕФЕКТИВНОСТ Е НА 
ПЪРВО МЯСТО! 

 
Постигнатите от сградите по 
стандарта „Пасивна къща“ високи 
равнища на енергийна 
ефективност означават, че 
останалото малко количество 
необходима енергия може да бъде 
осигурено икономически изгодно от 
широк спектър от възобновяеми 
източници. 

© Wamsler Architects 
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Проектът PassREg 

Проектът PassREg цели да насърчи развитието на: 

 

Региони на пасивната къща и възобновяемата енергия 

  

Региони, които приемат подход, при който - с помощта на 
концепцията „Пасивна къща“ - енергийната ефективност в 
сградите е изведена на първо място, а останалото минимално 
количество енергия, необходимо за сградата, е осигурено от 
възобновяеми източници. 

 

В във водещите европейски градове вече има цели градски 
райони, които успешно набавят цялата си необходима 
енергия от възобновяеми източници. За други, това тепърва 
предстои... 
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Ключови резултати 

Подробни описания на водещите 

региони в „Наръчника за успехи“  

Изградени нови пасивни сгради във 

всички страни партньори 

Подробни описания в „Сборник с 

решения“ от всички региони 

Обучения и изграждане на капацитет 

Международни и регионални 

семинари и опознавателни турове 

Награда „Пасивна къща“ 2014 г. 
 

© Passive House Institute 

© Passive House Institute 
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Учене чрез най-
добрите практики 

 

 Ефективен трансфер на знания към развиващите се региони, 
които от своя страна искат да станат водещи. 

 Регион Тирол (Австрия) 

 Регион Брюксел – столица (Белгия) 

 Регион Хановер (Германия) 

PassREg се 
възползва от опита 

на  водещите 
региони 

Чрез изучаване на: 

•  Индивидуални проекти на  

сгради 

•  Цели региони 



INSERT YOUR 

LOGO HERE 

Водещите региони 

Хановер, Германия 

  Родното място на 
концепцията Пасивна 
къща 

 Устойчиви политики от  
80-те г. на XX в. 

 Наличие на поличически 
консенсус и финансови 
механизми 

 Сърцето на ЕС 

 Политически ангажимент 
към стандарта „Пасивна 
къща“ 

 Драстичен ръст в броя на 
новопостроените или 
обновени къщи по 
стандарта 

Брюксел, Белгия 

 Силни национални,  
регионални и общински 
политики 

 Строителен пазар, 
доминиран от публични 
предприемачи 

 Сериозни подобрения 
през последните няколко 
години 

Тирол, Австрия 

Source: http://www.innsbruck2012.com Source: Eneffect Source: Eneffect 
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Наръчник на успеха:  
норми и стимули 

Хановер, Германия 

 Енергийна концепция и 
изпреварващи стандарти 

 Ролята на 
специализирания фонд 
“ПроКлима” 

 Публично-частни 
партньорства и подкрепа 
за МСП 

 Задължителни местни 

стандарти за нови сгради 

и обновявания 

 Програмата “Образцови 

сгради” 

 Финансови стимули за 

потенциални инвеститори 

и потребители 

Брюксел, Белгия 

 Национална рамка и 
стратегия 

 Енергийни стратегии на 
ниво федерални 
провинции 

 Стимули според 
енергийното потребление 

Тирол, Австрия 

 

Source: Eneffect Source: www.passreg.eu Source: Eneffect 
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Наръчник на успеха:  
капацитет за промяна 

Хановер, Германия 

 Agenda 21 в подкрепа на 
обществения диалог 

 Функциониращи 
професионални мрежи  

 Административен 
капацитет 

 Безплатни консултации, 
финансирани от региона 

 Обучения за строителни 
работници и специалисти 

 Комуникационна 
кампания “Нормален ли 
си?” 

Брюксел, Белгия 

 Регионалните енергийни 

агенции като център за 

споделяне на знания 

 Работа в мрежи и ПЧП 

 Изграждане на 

професионален капацитет 

Тирол, Австрия 

Source: Eneffect Lodenareal project, Source: www.buildup.eu  
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Наръчник за успехи: 
изводите до този етап 

Хановер: успехът е базиран 

на дългосрочен политически 

консенсус по стратегическите 

цели на региона.  

Брюксел: драстичен ръст на 

строителството на пасивни 

сгради, дължащ се на 

амбициозно ново 

законодателство. 

Тирол: пример за регионални и 

местни инициативи, пионерска 

роля на жилищните асоциации с 

ограничена печалба. 

ЕС 2020 

Енергийни цели 

Публични и 

частни 

ангажименти 

Подходът може да бъде от 

горе надолу или от долу 

нагоре... 
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Наръчник за успехи:  
уроци от новите водещи региони 

Местен политически консенсус 

Стратегическо целепоставяне и дългосрочни програми за развитие 

Връзка между ПДУЕ и “моделите на успеха” 

Водеща роля на местните власти  

Пазарни възможности за навлизане на ПНЕС 

Състояние на сградните фондове 

Национални дефиниции за ПНЕС 

Наличие на успешни проекти с потенциал за възпроизводство 
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Наръчник за успехи:  
уроци от новите водещи региони 

Финансови и икономически стимули 

Привличане на значими частни инвестиции чрез фондовете на ЕС 

Цел за постигане на високи енергийни характеристики 

Икономически анализ за целия жизнен цикъл на проектите 

Зелени обществени поръчки 

Амбициозни енергийни стандарти при сградни обновявания 

Професионален и административен капацитет 

Изграждане на общински капацитет 

Консултации и професионални мрежи, администрирани от 
местните власти 

Продължаващо обучени на професионалистите в строителния 
сектор 

Стриктен контрол върху изпълнението на проектите 
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Община Габрово – пионер в 
областта на пасивните сгради 

Обща информация: 

 Първата и единствена сертифицирана 

пасивна сграда в България 

 Потребление на енергия: 

15 кВч/(м2/год.)  

 Оскъпяване на инвестицията спрямо 

действащите норми: 7,2 % 

 Срок на откупуване от енергийни 

спестявания: 7,5 години 

Очаквани ползи:  

 Оптимален топлинен комфорт 

 Многократно подобрено качество 

на въздуха 

 Положителен здравословен ефект 

 Подобрена социална услуга, която 

задържа младите хора в града 



Качествена реконструкция 

...постигната благодарение на принципите на Пасивните сгради 

Ако ще го правите, правете го добре 

Обновяване на СОУ в  in Бесвайлер, Германия 

© Rongen Architects 

преди след 



Проектът EuroPHit 

С поставянето на стандарта EnerPHit като цел и използването 

на принципите на пасивните сгради, партньорите по проект 

EuroPHit прилагат знанията си за оползотворяване на пълния 

енергиен потенциал на сградите чрез използване на подхода 

стъпка по стъпка. 



Сграден фонд 

NZEB 

• мотивация 

• обезпокояване на обитателите 

• жизнен цикъл на 

съществуващите компоненти 

• финансиране 

• компетентност 

Всичко наведнъж 



Сграден фонд 

стъпка 

по 

• критерии и 

софтуерни инструменти 

• пилотни проекти 

•подходящи продукти стъпка 

Обновяване 

•финансови 

инструменти 

• разпространяване 

EnerPHit 

+ ВЕИ 

...или стъпка по стъпка 

EuroPHit 



1. Компоненти стъпка по стъпка 

Какво е обновяване стъпка по стъпка? 

Съществуваща 

сграда 

Изолация

  

Прозорци, 

въздухонепроницаемост 

& вентилация  

ВЕИ & 

отоплителна 

система 



2. Фасади / компоненти 

Северна 

фасада 

Южна фасада + 

прозорци,  

въздухонепроницаемост 

& вентилация 

Всичко 

останало +  

ВЕИ & 

отоплителна 

система 

Какво е обновяване стъпка по стъпка? 

Съществуващ 

сграден 

фонд 



Boundary 

conditions: 

 -5°C; 20°C  

Съществуващо положение:  

Без изолация и с нови прозорци 

• температура на основните повърхности е около 9°C 

• проблемни зони зад мебелите, в ъглите и на страниците 

• вътрешната относителна влажност трябва да е под 38%, за да се избегне 

развитието на мухъл 

зад 

шкафа 

Условия:  

вън и вътре 

       външна стена    страници    стъкло                   дистанционер 
ъгъл при 

външни стени 

цокъл 

 



Обновяване EnerPHit: 

20 см изолация + PH прозорци 

• температурата на основните повърхности е по-висока от 16°C  

• няма опасност за възникване на мухъл, дори и зад мебелите! 

• вътрешната относителна влажност може да достигне 62%, без опасност 

от поява на мухъл 

Boundary 

conditions:  

-5°C; 20°C  

зад 

шкафа 

Условия  

вън и вътре 

       външна стена    страници    стъкло                   дистанционер 
ъгъл при 

външни стени 

външна страна 

на стената 



ИНТЕГРИРАН ПЛАН  

за градско възстановяване и развитие  

2014-2020 г. 

 

Проект ЗВ1‐2.3: “Училище любимо”: 

Реконструкцията на училищата  

“Кирил и Методий” и “Цанко Дюстабанов” 

 

Бюджет на проекта: 4 000 000 лв., в т.ч.: 

2 914 098 лв. по оперативни програми 

514 253 лв.  от националния бюджет  

571 650 лв.  от собствени средства 

Пилотни обекти в Габрово 



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

Съществуващо положение 



ВЪЗМОЖЕН СЦЕНАРИЙ  
за етапно изпълнение на енергоспестяващите мерки 

 
Стъпка 1: Изолация на покрива 

Стъпка 2: Изолация на стените, мерки по временно  
  уплътняване на прозорците, намаляване на  
  радиаторите 

Стъпка 3: Вентилация с рекуперация на топлината 

Стъпка 4: Изолация на плочата на партера или   
  страничните сутеренни стени –  
  различни решения във всеки блок 

Стъпка 5: Смяна на прозорците (напр. след 10 год.) 

Концепция за обновяване 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 



РЕЗУЛТАТИ  
от прилагането на енергоспестяващи мерки по блокове 
(разход на енергия за отопление) 
 
Блок A : 

Преди: 317 kWh/(m²a)  След: 27 kWh/(m²a) 

Блок Б: 

Преди: 218 kWh/(m²a)  След: 20 kWh/(m²a) 

Блок В: 

Преди: 218 kWh/(m²a)  След: 18 kWh/(m²a) 

Блок Г: 

Преди: 260 kWh/(m²a)  След: 16 kWh/(m²a) 

. 

Концепция за обновяване 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ” 

Съществуващо положение 



ВЪЗМОЖЕН СЦЕНАРИЙ  
за етапно изпълнение на енергоспестяващите мерки 

 
Стъпка 1: Топлоизолация на покрива и стените, подмяна на  
  прозорците, вентилация с рекуперация (в  
  зависимост от състоянието на покрива изолацията 
  му може да мине в следваща стъпка) 

Стъпка 2: Подмяна на абонатната станция 

Стъпка 3: Изолация на плочата на партера или на стените в  
  сутерена (различни решения във всеки блок) 

Стъпка 4: Смяна на алуминиевата дограма във   
  физкултурния салон 

 
. 

Концепция за обновяване 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ” 



 
 
 
 

Може ли да бъде направено? 
 
 

Примери 



SFH Groove Cottage, Херефорд (UK) 

Клиент: Андрю Симондс и Лорна Пърси, Великобритания 

Архитект: Simmonds.Mills Architects, Великобритания 

Година на завършване на проекта: 2009 

Преди След обновяване 25 kWh/(m²a) 



Офис сграда, Римбах (DE) 

Клиент: Grundstücksgesellschaft Schlossstr. 9 Becker u. Martin GbR, 

Германия 

Архитект: Peter Hinz, Planungsgruppe 7, Германия 

Година на завършване на проекта: 2011 

След обновяване: 20 kWh/(m²a) 

© Architect Planungsbüro Gruppe 7 GmbH & Co. KG 

Преди 

© Architect Planungsbüro Gruppe 7 GmbH & Co. KG 



Правителствени офиси–Expost, Болцано (IT) 

Клиент: Автономна провинция Болцано – Южен Тирол, Италия 

Архитект: Michael Tribus Architecture, IT 

Година на завършване на проекта: 2006 

Преди След обновяване:  12 kWh/(m²a) 





Конкурс “Пасивна къща” 2014 



  

 

Благодаря за 
вниманието! 

 

  
www.europhit.eu 

 Цялата отговорност за съдържанието на тази 

публикация е на авторите. Тя не отразява 

непременно мнението на Европейския съюз. Нито 

Изпълнителната агенция по конкурентоспособност и 

иновации (EACI), нито Европейската комисия са 

отговорни за злоупотреби, които могат да бъдат 

направени с информацията, съдържаща се в 

публикацията. 


