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КОНЦЕПЦИЯ 

за структуриране на нормативната уредба за енергийна ефективност на 

сградите и основни принципи на държавната политика за нейното 

внедряване, прилагане и по-нататъшно развитие 

 

Нормативната уредба за енергийна ефективност в сградите е неразривно свързана 

с цялостната законодателна уредба за устройство на територията, за опазване на околната 

среда и ВЕИ. Тя има отношение към Закона за устройство на територията, Закона за 

енергийната ефективност, Закона за енергията от възобновяеми източници и др., както и с 

някои от свързаните с тях подзаконови нормативни актове. 

На основата на извършената досега значителна работа и на проведените 

обществени обсъждания е необходимо преди всичко да се определи обхватът на 

материята, която всеки от споменатите нормативни актове трябва да разглежда. Една част от 

тази материя би трябвало да е предмет на уреждане чрез законите, друга – чрез подзаконови 

нормативни документи (наредби и правилници), а трета чрез допълнителни помощни 

материали за проектантите и строителите. Подзаконовите нормативни актове, свързани с 

проектирането и строителството, трябва да се освободят от излишно обременения 

административен език и максимално да се опростят и съкратят по обем, като по този начин се 

направят разбираеми и лесни за използване от тези, за които са предназначени.  

 

Изходна основа 

Основното предназначение на сградата е да създава условия за осъществяване на 

определени функции при оптимален комфорт за своите ползватели. Възприятието на 

комфорта е индивидуално. То се влияе от едновременното въздействие на множество 

параметри на средата върху човешкия организъм и зависи от основната функция на сградата 

(временно или постоянно обитаване, обучение, труд, забавление и др.). На основата на 

проучвания и богат дългогодишен опит в международната и в българската практика са 

установени параметри на комфорта за сгради с различно функционално предназначение. 

След обстоен преглед и актуализиране, тези параметри трябва да служат като задължителна 

изходна основа за развитието на нормативната уредба за проектиране на сгради.  

 

Определение на понятието "комфорт" в сградите 

Определението на понятието “комфорт” е първата основна задача на 

нормативната уредба за проектиране на сградите. То трябва да е свързано с всички основни 

видове комфорт, необходими за нормалното обитаване на сградите – санитарен (хигиенен), 

топлинен (температурен, включва и влажностния режим), зрителен (оптичен) и шумов 

(акустичен). Определението на комфорта се състои от словесна дефиниция и комплекс от 

измерими параметри. В този си вид то има отношение към всички елементи на проектирането, 

в т.ч. и към енергийноефективните характеристики на сградите. Ето защо, обособяването на 

отделен нормативен документ за комфорта на обитаване на сградите е остро наложително. 

Така определените хигиенни изисквания и параметрите на комфорта ще станат 

задължителна отправна точка за останалите норми за енергийна ефективност. По този начин 

потреблението на енергия през някои сезони ще се оценява като необходимо условие за 

поддържане на определените равнища на комфорт, ако е невъзможно постигането му само 

чрез пасивни мерки. 

 



 2

Максимално допустими стойности на консумацията на енергия в сградите 

Същността на една нормативна уредба за енергийна ефективност се състои в 

определянето на задължителни максимално допустими равнища на потребление на 

енергия и на емисии на CO2. Препоръчителните (незадължителните) стойности на енергийните 

характеристики на отделните компоненти на сградата трябва да се разглеждат като указателни, 

тъй като не отделните компоненти, а тяхната съвкупност определят енергийната ефективност. 

Поради това препоръчителните стойности би трябвало да се включат в отделен документ – 

Инструция за интегрирано проектиране на “почти нулевоенергийни сгради” (ПНЕС).  

Нормативната уредба за енергийна ефективност трябва да регламентира и скала за 

потреблението на енергия при различните енергийните класове. Целесъобразно е да се 

обособят три основни групи: 

Група "А+" (Добре е да се въведат и под-класове: А+++, А++, А+), в която попадат 

нетно плюсенергийните сгради, нетно нулевоенергийните сгради, "пасивните" сгради и други 

подобни, под общото понятие "почти нулевоенергийни сгради" (ПНЕС). Това, което ще ги 

обедини в едно са изключително ниските, клонящи към нула, равнища на потребление на 

енергия. 

Група "А", в която попадат всички сгради, проектирани от момента на обнародване 

на новата нормативна база до 2020 г. Ако минималните изисквания за консумация на енергия 

се предвижда да бъдат променяни например двукратно до 2020 г., следва че клас "А" трябва 

да бъде разделен на две подкатегории "А1" и "А2" (или например А2014 и А2016), отговарящи 

съответно на нормативни стойности, определени според националния план за действие 

например през периода от 2014 до 2016 г. и съответно през периода от 2016 до 2020 г.  

"Групата на съществуващите сгради", които повтарят класовете, въведени до 

момента: "A", "B", "C", "D" и т.н. 

 

Ръководства и методики 

Проектирането и строителството на "почти нулевоенергийни сгради" (ПНЕС) 

съществено се различава от традиционното проектиране на сгради. Това налага създаването на 

специализирани помагала за проектантите – инструкции, ръководства, указания. Чрез тях 

трябва да се култивират знания и умения за възприемане и прилагане на основните принципи 

на "почти нулевоенергийни сгради" и на задължителните методи на тяхното проектиране – 

“цялостно” и “интегрирано”. Разработването на инструкцията трябва да се спонсорира от 

държавата и да се възложи на широк колектив от доказани специалисти в тази област.  

Освен общата инструкция за проектиране на "почти нулевоенергийни сгради"  

(ПНЕС)  е необходимо да се разработят серия от методики за изчисление и доказване на 

основните енергийни параметри на сградите. Унифицирането на изчислителните методики 

трябва да е основа за унифициране на оценките на сградите и за приобщаването им към 

съответни енергийни класове. 

Би трябвало да се осигури възможност за използването на различни софтуерни 

продукти, сред които проектантите свободно да избират според спецификата и приложимостта 

към проектираните обекти. От тях трябва да се изисква да аргументират в проектите си 

евентуални отклонения от допусканията и формулите на нормативно въведената изчислителна 

методика. 
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Политика на поощрения 

С настоящите промени се внедрява понятието за "почти нулевоенергийните 

сгради" (ПНЕС), а националната цел е строителството им да стане поетапно задължително до 

2020 г. Националният план за действие  за постигането на тази цел през идните 6 години 

трябва да постави ясни междинни цели, които да се осигурят чрез последователни 

актуализации на максимално допустимите равнища на потребление на енергия и на 

емисии на CO2 в нормативната уредба до 2020 г. Така ще се осъществи плавен преход и 

адаптиране на строителната промишленост към новите изисквания. 

Поощренията са един от ключовете за успешното ускорено прилагане на новата 

нормативна уредба и за бързото увеличаване на броя на реализираните обекти от този 

енергиен клас (група А+). Поощренията имат доказан ефект в редица европейски страни. 

Вторият ключ към успеха е популяризирането от страна на държавата на почти 

нулевоенергийните сгради (ПНЕС) и на стратегиите за постигането на стандарта. Особено силен 

е ефектът от реалните примери на построени такива почти нулевоенергийни сгради (ПНЕС), за 

които държавата може да окаже сериозна подкрепа.  

Обучението на проектанти и строители е третото важно направление на 

държавната политика за насърчаване на ПНЕС. Освен чрез традиционните форми на средното и 

висшето образование такова обучение може да се организира и в рамките на амбициозната 

програма на Европейския съюз Build Up Skills, по която е разработена и приета национална 

Пътна карта. 

 

арх. Здравко Генчев 

арх. Георги Николов 
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