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Проект Staccato 
 

•От 2008г. с холандски партньори р-н 
Оборище стартира проект Staccato, 
предвиждащ обновяване на жилищни сгради в 
София със субсидия от Европейския съюз (6та 
Рамкова програма) 

 

•Субсидията за обновителните операции в 
София е предвидена в размер на 630 000 евро  
 

•Пилотният проект цели енергоефективно 
обновяване на жилищни сгради с използване 
на иновационни технологии (ВЕИ) и подходи в 
три европейски града – Амстердам, Будапеща 
и София. 
 



Амстердам 
• В Холандия жилищни асоциации управляват и 

стопанисват социални жилища като стопански 
организации, няма частна собственост върху 
по-голямата част от жилищата  

• Наемателите имат право на глас и претенции 
при ремонта и обновяване на наеманите 
жилища и в 2009 г. чрез съд спряха проекта  

• Бяха подменени и монтирани отоплителни 
инсталации и соларни колектори, 
преустроени жилища и сгради 

• Работата по проекта е подновена в края на 
2010 г. и продължава успешно 

 



АМСТЕРДАМ 



АМСТЕРДАМ 



Будапеща 
•В Унгария собствеността е като у нас  около 98% - частна 

•Наличие на държавен и общински фондове за обновяване 

•На 2та година от поекта – 2009, само за 6 месеца е обновен 
блок с 800 жилища в р-н Обуда. Ощинската администрация и 
обитателите се заемат с тази скъпа инвестиции за обновяване 
с подкрепата на държавата и ЕС.  

•Собствениците печелят от проекта -  по-висок комфорт на 
обитаване, намаляват се разходите за отопление, 
стойността на имотите им се увеличава. 
 

•Бюджет на проекта 

Проектът е уникален на национално ниво, тъй като той 
получава съфинансиране от ЕС, унгарското правителство и 
местната власт. Финансирането идва от: 
- Община Óbuda-Békásmegyer (включително и фондовете на 
ЕС) -   40 % от общия бюджет за обновяване; 
- Унгарското правителство (Национален фонд „Панел плюс") -  
33 % от общия бюджет; 
- Собственици  на жилищата със собствени ресурси - 27 %. 



Будапеща 



БУДАПЕЩА 



БУДАПЕЩА 



София -подготовка,  
начален замисъл -2006г. -2007г. 



Подготовка, 
начален замисъл 

•От 2005г. се организират обществени форуми в 

района за разясняване на необходимостта от 

енерго-спестяване и обновяване на сградите  

•Пропагандира се “Демонстрационния проект” на 

проект на МРРБ и ПРООН  

•Пращат се листовки с информация да 

Домсъветите в района периодично в 3 години 

•Провеждат се редица срещи с Домсъвети, 

заинтересувани и заявили за обновяване 

•Разпространяват се документите за 

кандидатстване по “Демонстрационния проект”  



София - проблеми и  
промяна на проекта-07-09 
•Пренасочване към стари сгради  - информационна 
кампания (над 15 събрания през 2007-09 г.) – писма-
покани, диплянки,  
брошури за проекта и  
очакваните му резултати 
•Представяне на опита от  
други успешни проекти в  
София – партньор Българска 
Жилищна Асоциация  
• на ЗУЕС, опити  
за създаване на жилищни Асоциации  
• Тълкуване и улесняване на достъпа до европейски 
фондове и заеми 
•Връзка с Демонстрационния проект на Националната 
програма за обновяване и срещи за координация с 
МРРБ 
 



 
Промяна на проекта –  
местни условия, стари сгради  
МРРБ) - интерес, консенсус и готовност от 
страна на обитателите 

Типични сгради в центъра на София и Оборище – 

приложено неефективно частично саниране 

• Оборище създава база данни от сгради с консенсус и 

решение за обновяване през 2008 г. 

• Списък от 138 сгради, чакащи за включване в проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кратък списък на  

сгради, чиито обитатели са заявили 

интерес 

•Направени технически огледи 

•Проведена социологическа 

анкета за нужди, проблеми, 

готовност за финансово участие 

в обновяването 

• 4 ри сгради участват в 

конкурса на МРРБ през 2009 г.  

• 4 са избрани за обновяване с 

държавна субсидия – 

съфинансиране към Стакато 



 
 
 
 Дейностите, които се извършват на 1ви етап по проекта 

Staccato включват това, каквото до сега осигурява  Проекта 
на МРРБ “Демонстрационно обновяване“ по НПО на МРРБ – 
като  съфинасиране: 

•Подмяна на хидроизолация, ремонт и отводняване на 
покрив; 

•Изпълнение на допълнителна външна топлоизолация по 
стени, покрив, плоча над сутерен; 

•Подмяна/ремонт на външна дограма (където е подменена се 
запазва и стойността й се приспада от приноса на 
собствениците); 

•Ревизиране и подмяна на компрометирани части на всички 
инсталации в общите части на сградата; 

•Строително-ремонтни работи в общите части на сградата 

Staccato  и Национална програма  

на МРРБ - възможност да се  

отработят в голям мащаб  

необходимите действия по обновяване на сградите 



Staccato-допълнителни  

подобрения, нови технологии 

 Със средствата от Staccato са осъществени 

допълнителни мерки: 

• Прилагане на ВЕИ – слънчеви колектори за 

топла вода 

• Системи за контрол и управление на 

енергопотреблението  

• Постигане на висока енергийна ефективност от 

предвиденото от Националната програма и 

качествена изолация и дограма с по–добри 

качества 



Постижения 2010 г.  

•Съгласие с МРРБ за съвместна работа по проекта 

Staccato и Националната програма за обновяване на 

жилищни сгради  

•Подписан меморандум с МРРБ и Демонстрационен 

прокт “Обновен дом”  

•Официално съглашение с обитателите на 3те 

пилотни сгради за участе в Staccato  (меморадуми с 

UNDP и с р-н Оборище) 

•Изготвяне на идейни проекти за слънчеви колектори 

на 3те сгради и за ОДЗ 

 



Реализация на проекта 

в 2011 г.  
• Обявен търг за изпълнител на 

колекторите 

• До края на м. април – избор на 

изпълнител и започване на работите в 

координация с Обновен Дом / МРРБ 

• Допълнително включване на ОДЗ № 60, 

за което обновяването е със средства 

от общинския бюджет  

• Завършване на 1ви етап – обновени 3 

сгради до м. септември 2011 г.   



Асен Златаров 11 

(МРРБ) 



Чаталджа 54  



Алеко 
Константинов 1 



Втори етап на реализация 

на Стакато за  2011 -2012 г.  
 

• Инсталирани слънчеви колектори на ОДЗ №60, на 
което е изградено и разширение за 2 групи деца 

• Разпространение на информация и покани към 
нови сгради, които имат съгласие и готовност за 
обновяване и кандидатстват за субсидии, което  

 е възможност за съфинансиране и за 
продължаване на Стакато в София 

• Мониторинг, оценка и  разпространяване на 
резултатите от проекта до момента 



ОДЗ №60 и разширение 

2500 кв.м. 

отопляема площ 

25 сл. колектора  

Кухня, басейн 



Трети етап на 

реализация 2013 г.  
• анализи за нуждата от управление на рециркулацията на 

топла вода в сгради – до 40% oт енергията за топла вода 

се губи във вътрешната тръбна система. 

• корективни и превантивни действия - рециркулацията на 

топла вода - допълнителен годишен ефект от 5-10% от 

консумираната енергия 

• вътрешен одит за анализ на резултати   

• повишаване информираност и ангажираност на 

обитателите  

• обучения  

• «ръководство за домакинството» 

• други дейности за анализ на потреблението на енергия и 

извършване на  подобрения в системите 

 

 



 

 

 

 

Трети етап 2013 г. 

Жилищна сграда на 

ул. „Черковна” 75 

 

 

 

 

РЗП 3125 кв.м. 

22 апартамента 

23 сл. колектора 

Топлоизолация 

EPS – 10 и 8 см 



 

Трети етап 2013 г. 

УМБАЛ „Царица 

Йоанна – ИСУЛ”  

 



 

УМБАЛ „Царица 

Йоанна – ИСУЛ”  

 
32 000 км. м отопляема площ 

Регулационни вентили 

75 сл. Колектора  



 

Резултати 

- енергийна ефективност, 

икономически и екологичен ефект  

 • Постигнати около и над 50% спестявания за 

отделните сгради. 

• Нормализирана базова линия - с 30% по-висока от 

консумираната енергия от сградите по данни на 

доставчика на топлинна енергия „Топлофикация 

София” ЕАД 

• Период на възвращаемост на инвестициите в 
енерго-спестяващи мерки - след 5-6та година се 
изплаща инвестицията и после се икономисват по 
80-00 лв. месечно от парите за отопление.  

• Средно с 40-70% или 80 до 100 лв.  намаляват 
сметките за топлоенергия и електроенергия  

 



Резултати 

• Енерго-спестяване - до 70% намаляване 
на консумираната от сградите енергия за 
отопление и 70% намаляване на топлинни 
загуби 

 

• Намаляване 3 пъти на цялата енергия, 
необходима за сградата 

 

• Екологичен ефект – намаляване на на 
СО2 емисии 

 

• Методика и технологичен път 



 
 
Стакато– не само  

постигане на енергийна ефективност 

 • Изясняване на ролята на общината / района  и 
добиване на организационен опит - срещи с 
обществеността - форуми, събрания с 
представители на Етажни Собственост,  
информация за проекта, писма – покани с 
описание на проекта и условията в него до всички 
регистрирани домоуправители в района 

• Организация - подкрепа на обитателите на 
могофамилни сгради при прилагането на новия 
Закон за етажната собственост и формирането на 
доброволни сдружения за целите на обновяването 
и поддръжката на общите части на сградите. 

 

 



 
 
 

• Осъществяване на пълния цикъл от обновителни 
дейности по многофамилни сгради; 

• Пилотна демонстрация на нови технологии - ВЕИ 

• Разработване и въвеждане на финансови модели за 
облегчаване на собствениците, за намаляване на приноса 
им от свои спестявания 

• Разработване на подходи за успешно изпълнение на 
Операция 1.2 “Жилищна политика” от ОП “Регионално 
развитие, която се очаква да стратира 2011 г.  

• Създадаване на модел на взаимодействие на общината, 
собствениците, финансовите институции и 
неправителствени организация за обновяване и градско 
развитие. 

Стакато - не само  

постигане на енергийна ефективност 

 



Възможности  

за устойчивост и  

продължаване на проекта 

 -Очаква се актуализация на Националната 

стратегия за обновяване на жилищата на МРРБ 

-Очаква се предвиждане в бъдещ по-голям 

бюджет   за Национална програма за обновяване 

на МРРБ 

-Възможно е създаване на Общински фонд за 

обновяване на сгради по примера на Унгария и в 

София  

-Оборище – има опит и готовност да бъде пилотна 

административна единица за следващи подобни 

проекти 

 



Най-сериозни  
проблеми и как да ги преодолеем 

•ЗУЕС – обновяване при съгласие не 
67%,   а при 51 %  

 

•Съфинансиране за ДДС за 
инвестиционни разходи при реализация 
на проекти на ЕК (ДДС не се субсидира 
от Европари) 



 

БЛАГОДАРЯ ВИ 
ЗА 

ВНИМАНИЕТО 


