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Спестена топлинна енергия: 1.65 ГВтч/г
Инвестиции: € 5.35 млн.

Спестена топлинна енергия: 7.5 ГВтч/г
Инвестиции: € 25.5 млн.

Спестена топлинна енергия: 25.3 ГВтч/г
Инвестиции: € 67.3 млн.

Спестена топлинна енергия: 161 ГВтч/г
Инвестиции: € 360 млн.



ПРЕДГОВОР 
ОТ ЕДНА СГРАДА
През 60-те години на миналия век Съветският съюз се сблъсква с жилищна криза 
из целия СИВ. Това изисква създаване на нови градове, както и преустройство на 
съществуващи такива. 1. През 50-те „СССР възприема политика на превръщане 
на строителния сектор в механизиран процес за изграждане на сгради 
посредством използване на големи предварително изработени стандартни 
елементи...“ 2.Това довежда до значителен ръст в строителството като резултат 
на координирано прилагане на политики и технологии в архитектурата.

В цяла Източна Европа милиони квадратни метри жилищна площ се построяват 
бързо и евтино.  Имайки насреща си един „безпощаден клиент“,  е наложително 
да се съчетават най – новите научни теории с най – добрите инженерни 
практики в сферата на сградното строителство. 

Компромис с енергийната ефективност се прави от инженерите, тъй като 
енергията е „народно“ благо в бившия Съветски съюз. Това позволява на 
инженерите и архитектите да произвеждат панели, които са по – леки, но за 
сметка на това, по – малко сигурни. 

След разпадането на Съветския съюз поддръжката на тези сгради е почти 
напълно изоставена.

Сградите са изглеждали и все още изглеждат по начин, навеждащ на мисълта, 
че по – скоро трябва да бъдат съборени и разрушени, а общото разбиране 
е  било, че те са построени с полезен живот от не повече от 30 години. 
Приблизително 40 милиона домакинства все още живеят в подобни сгради, 
строени между 1954 и края на 80-те в страните от бившия Източен блок, които 
понастоящем членуват в ЕС. Само в Латвия около 60% от населението обитава 
над 30 милиона квадратни метра в многофамилни жилищни сгради строени 
през този период.

Дълбоката реновация е идеята за реализиране на пълния икономически и 
енерго – ефективен потенциал на Вашата сграда с фокус върху сградната 
обвивка и конструкция. Тя води до забележителни енергийни спестявания. Тъй 
като състоянието на почти половината от сградния фонд в Латвия продължава 
да се влошава поради липса на поддръжка и неблагоприятен климат, тази идея 
за дълбока реновация става все по – привлекателна.

Проектът SUNShINE се възползва от тези слабости на сградния фонд, както 
и от  възможностите, които те създават, като рационализира и автоматизира 
подхода за цялостно обновяване: от техническите и правни аспекти, до 
проектното финансиране, разпределението на риска и осигуряването на 
гаранции за собствениците и обитателите.  

Проектът и участниците в него се сблъскват с множество предизвикателства 
като липсата на жилищни политики или тяхната неяснота, които продължават 
да съществуват и до днес. Друго предизвикателство са измененията в 
регулаторната рамка, касаеща Договорите с гарантиран резултат и проектите 
за енергийна ефективност. Въпреки всички предизвикателства Проектът 
успява да създаде и тества финансов механизъм, който ще остави дългосрочен 
отпечатък на пазара в Латвия и страните от Източна Европа. През годините 
този финансов инструмент ще подпомогне реновацията на многофамилни 
сгради и ще подкрепи местните общности и бизнеси.

Безвъзмездната помощ по програма Хоризонт 2020 прави възможна тази 
първа крачка и осигурява развитието на умения, знания и капацитет за успешна 
реализация на качествени проекти за реновация на сгради

Искрено Ваша,
Латвийска многофамилна жилищна сграда в нужда от реновация

Спестена топлинна енергия: 161 ГВтч/г
Инвестиции: € 360 млн.

1. https://everything.explained.today/Urban_planning_in_communist_countries



ПРОБЛЕМЪТ ПРЕД НАС

Недостиг на достъпни и сигурни жилища
Резултат от 30+ години лоша поддръжка 
и разхищение на енергия.

ПРИМЕР ОТ  
ВАЛМИЕРА
Валмиера се намира на около 120 
км. североизточно от Рига и на около 
50 км. от речната граница с Естония. 
През 70-те години на миналия век 
са построени 3 идентични сгради по 
поречието на река Гауя.

Сградите могат да послужат като 
емблематичен пример. №13 е 
финансирана и реновирана чрез 
Договор с гарантиран резултат (ДГР), 
№11 е реновирана чрез заем от 
търговска банка и грант, организирани 
от етажната собственост, а по третата 
сграда (№9) не са предприети действия.

В резултат собствениците на №13 
получават една енергоефективна и 
изцяло обновена сграда, за която плащат 
месечна такса около 24% по-ниска от 
тази на сграда №11 и приблизително 
равна на необновената сграда №9.

Одит на ЕБВР потвърждава: „… 
значителни енергийни спестявания 
между 45% и 65% са постигнати чрез 
интервенции по сградата и поддръжка с 
високо качество, както и допълнителни 
ползи за обитателите по отношение 
на комфорт. Инвестицията чрез ЕСКО 
носи добро качество за финансовия 
ресурс, поносим за обитателите…, 
като същевременно са налични ползи 
следствие на капиталови разходи, 
увеличаващи полезния живот на 
сградата с поне 30 години.          
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ДЪЛБОКА ЕНЕРГИЙНА 
РЕНОВАЦИЯ НА 
СГРАДИ
При дълбока енергийна реновация се 
засягат всички елементи на сградата, 
което води до:

• Намалено потребление на енергия,

• Управление на вътрешния климат;

• Подобрено здраве на обитателите;

• По – ниски капиталови разходи,

• Добра инвестиция – увеличават се 
стойността и привлекателността на 
сградите.

Дълбоката реновация е свързана и с друг 
важен аспект: дългосрочна консервация 
на сградата и подобряване на комфорта. 
Изпълнението на енерго-ефективни 
мерки, без да се засегнат всички 
важни сградни елементи като: покрив, 
конструкция, стълбищни клетки, тераси, 
отопление и БГВ системи, е ненадежден 
план.

Накратко – енергийната ефективност 
без дълбока реновация е пропусната 
възможност, водеща до загуба на пари.

• Проучвания показват, че енергийно-
ефективните проекти, които 
подобряват комфорта на обитаване, 
водят и до намаляване на разходите 
за здравеопазване;

• По – ефективна и добре изолирана 
сграда изисква много по – малко 
разходи за неотложни ремонти.



ПРОБЛЕМЪТ ПРЕД НАС ОТ НАУЧЕНИТЕ УРОЦИТЕ КЪМ 
ПРАКТИКАТА
ЕСКО бизнес моделът, предлагащ дългосрочни договори 
с гарантиран резултат, се сблъсква с пречки, които не му 
позволяват да се развива. Проектът SUNShINE е създаден с 
цел да осигури достъп до пазара на частен финансов ресурс 
и по този начин да подпомага реализацията на множество 
проекти за дълбока реновация на сгради посредством 
договори с гарантиран резултат. За да постигне това на 
практика, проектът се насочва към решаване на следните 
проблеми:

• липсата на дългосрочно финансиране за ЕСКО 
компании

• подходящо разпределение на рисковете, свързани 
с изпълнение на проекти за дълбока енергийна 
реновация на сгради

• транзакционните разходи

Проектът SUNShINE създава финансова и оперативна рамка 
за улесняване реализацията на енергийна реновация на 
многофамилни жилищни сгради чрез механизма на Договор 
с гарантиран резултат. Това довежда до създаването на 
фонд наречен Латвийски Балтийски Фонд за Енергийна 
Ефективност (LABEEF).

УСЛОВИЕ ЗА МАЩАБ
Реновацията в голям мащаб на сградния фонд изисква 
значителен финансов ресурс. Около €4.3 млрд. инвестиции 
са необходими до 2030 година само в Латвия, за да бъдат 
постигнати заложените енергоефективни цели. В случай 
че целият сектор бъде обхванат, то размерът е още по-
голям - €8 млрд. От друга страна размерът на всеки 
индивидуална проект е малък – в рамките от €200 х.  до 
€1.5 млн. Като резултат печалбата за ЕСКО компаниите 
е малка в сравнение с размера на поетите рискове, ако 
не се стандартизират всички аспекти на проектите за 
дълбока реновация. В същото време единичен проект 
не представлява достатъчна възможност за печалба 
за банките, при положение че липсва възможност за 
повторяемост с големи размери.  

За да се постигне мащаб, ЕСКО компанията трябва да бъде 
възнаградена по съответен на поемания риск начин в 
рамките на управляем риск в етапа на плащания, при условие 
на елиминиран или намален риск в етапа на постигане на 
резултат.

Чрез стандартизиране на всички отношения: договорно 
пренасяне на риска в етапа на изпълнение към компанията 
за услуги, както и носене на отговорност от нейна страна за 
постигане на резултат в етапа на плащане. Това е възможно 
само, ако финансов инструмент (LABEEF) поеме риска в етапа 
на плащане на база неговите Насоки. При по-голям мащаб 
рисковете намаляват, тъй като

ИНОВАЦИЯТА: Разпределение 
на риска и стандартизация
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Базирано на проучвания на пазара и проведени изследвания по 
проекта SUNShINE
Без стандартизиран подход всяка сграда изисква индивидуална оценка на риска за разработка и изпълнение. 
От друга страна рискът от неплащане в многофамилни жилищни сгради в Латвия е под 3% за повечето 
сгради преди предприемане на съдебни действия. Сградите изпълнени от Ренеско имат отлична история на 
плащания.
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Стандартизирането на енерго-ефективната реновация 
е от ключово значение: да се постигне пазарен обем, да 
се намалят транзакционните разходи, да се оптимизира 
печалбата на ЕСКО компаниите, като се намалят рисковете 
и по този начин се предостави най – високо качество за 
парите на собствениците.

Проектът SUNShINE създава стандарти за документи и 
управление на процесите по реновация на многофамилни 
жилищни сгради. В създадената схема действията на ЕСКО и 
собствениците са базирани на поетапен процес, подкрепен 
от технически спецификации, стандартни образци на 
правни документи, инструкции за подготовката на проекта, 
както и финансов инструмент за реализацията му.  Този 
процес и съпътстващата документация са подробно 
описани в Инвестиционните насоки на фонда LABEEF и 
са интегрирани в поддържащата интернет платформа:  
www.sharex.lv

Стандартизирани са всички аспекти на енергийната 
реновация на сгради –  технически, правни и финансови. 
Общата платформа осигурява използването на едни и същи 
стандарти от всички участници в процеса. Посредством 
тази платформа участниците могат да получат помощ за 
прилагане на стандартите.

Особено внимание е отделено на анализа на процесите 
по сградна реновация, включващи анализ на процеса на 
вземане на инвестиционно решение, информационния 
дисбаланс между ЕСКО компаниите и банките, и между ЕСКО 
и собствениците на апартаменти в сградите – обект на 
реновиране. Инструкциите, заедно с интернет платформата, 
са създадени с цел да се осигури безпроблемно протичане 
на процеса. Този подход не може изцяло да предотврати 
конфликти, но поне ги идентифицира на време и осигурява 
равен достъп до информация на всички страни – участници.

Стандартизацията е основополагаща

Представяне на Инвестиционните насоки на LABEEF
Инвестиционните насоки се базират на набор от принципи, които отчитат интересите на всички 
заинтересовани страни. Инвестиционните насоки имат за цел да подсигурят стабилност и социална 
отговорност на инвестициите в енергиен ретрофит на сгради, като се приемат най-високите нива на 
прозрачност; предлагайки на инвеститорите сигурна 15-25 годишна доходност, а на семействата и 
обитателите – безопасен и здравословен дом за поколения напред на достъпна цена… 

6 meetings
with Ministers

>20 срещи с
 членове на парламента

4 представяния 
пред подкомисии
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Срещи в парламента:

 >50 срещи
със заместник 
държавни 
секретари, 
съветници на 
министри и 
ръководители на 
агенции

Работата с политици по свързани с регулацията теми е от първостепенна 
важност!
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Основни параметри 
на сградата

Модел на сътрудничество

Тип на сградата: серия 467
Етажи: 5
Стълбища: 5
РЗП: 3 433 м2
Домакинства: 60
Година на построяване: 1970

Етапи и срокове 

Разбивка на разходите 
за собствениците

Инвестиционни разхо
ди по проекта

Енергийни спестявания

Работна програма

ПРИМЕР ОТ ПРАКТИКТА: 

Енергийна реновация в Рига
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Експлоатация и поддръжка по ДГР

Поддръжка

Резерви за допълнителна поддръжка

Битова гореща вода

Сметки за отопление
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 Общо проектни разходи:  671 881 €
Съответстващи на: 195.7 €/m²

Грант от ALTUM:  49% от общите проектни 

ALTUM
грант

Краткосрочно
 финансиране 

(invEsco)

Дългосрочно
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(LABEEF)
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Главен 

изпълнител

invEsco
(ДСИЦ)

renEsco
(Разработка)

ДоговорДоговор

Енергиен одит
4 седмици

Идентификация 
на мерки 
2 седмици

Решение на 
Етажна собственост 

2 седмици

Оферта за 
проектиране 

2 седмици

Решение на 
Етажната 

собственост 
6 седмици

Избор на 
строителна 
компания 
16 седмици

Одобрение 
на избор от 

ALTUM 
6 седмици

Кандидатстване 
за грант 
8 седмици

Сключване на 
договор за грант 

6 седмици

Строителни 
работи 

24 седмици

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

Разходи за отопление 
ПРЕДИ

0.93 €/м2 месец
(191.1 кВтч/м² година) 

0.62 €/м2 месец
(101.0 кВтч/m² година)

Разходи за отопление 
СЛЕД

ALTUM e латвийски държавен фонд, който отговаря за управлението на европейските 
структурни фондове. Многофамилните жилищни сгради са допустими за грант до 50% от 
проектните инвестиционни разходи. 

ителен ДГР в 
част проектиране 

4 седмици 

Проектиране
24 седмици

Преглед на 
проект от ALTUM 

6 седмици

Одобрение 
от ALTUM 
6 седмици

Управление на проект
Проектиране

Доставки
Надзор

Гарантиране на резултат

септември 2017 – февруари 2020)

• Остаряла отоплителна система
• Критично състояние на централизирана 
система за битова гореща вода
• Недостатъчен въздухообмен
• Големи топлинни загуби през сградната 
обвивка
• Течове на покрива и повредена 
водоотводна система 

• Термоизолация на сградна обвивка 
(вентилируема фасада)
• Подмяна на врати и прозорци
• Нова система за БГВ и отопление
• Поправка на вентилационна система
Структурни подобрения (подсилване на 
балкони, покрив, канализация и др.)
 



МОДЕЛ В РАСТЕЖ: ПРЕГЛЕД 
НА “EU-BEEF”
Опитът на проекта SUNShINE в подпомагането на 
енергийна реновация на многофамилни жилищни 
сгради, промотирането на пазарен ефект от мащаба и 
привличането на частен капитал за сградна реновация 
показва, че подобен тип инструменти са търсени.  След 
5 години работа няколко други държави започват да се 
интересуват от опита и научените уроци от създаването 
на Латвийския Балтийски Фонд за Енергийна Ефективност 
(LABEEF). Заинтересовани от няколко Европейски страни 
вече имат желание за създаване на подобна „екосистема“ 
с цел развитие на пазара за енергийна реновация на 
сгради. Няколко други страни все още обмислят идеята, 
докато ЕИБ използва LABEEF като пример за инструмент за 
финансиране реновацията на сгради от публичния сектор 
и вече има създаден първи подобен фонд в Чехия.

Опровержение

ази публикация не представя непременно становището на Европейската общност и на Европейската общност не носи отговорност 
за каквато и да е употреба, която може да се използва от появяващи се данни в него. Достъп до и използване на съдържанието в 
това публикуването е на собствен риск на потребителя. Рекламации за щети и гаранции, произтичащи от липса или грешни данни са 
изключени. Авторите носят няма отговорност или отговорност за щети от всякакъв вид, също и за косвени или последващи щети в 
резултат на достъп до или използване на тази публикация.

Project SUNShINE: Save your bUildiNg by SavINg Energy towards 202020m2 of deeply 
 renovated multifamily residential buildings. - Grant 649689

This project is funded by the Horizon 2020 Framework  
Programme of the European Union

ПРЕДИМСТВОТО НА LABEEF
Подобрен процес на оценка, разпределение и намаляване 
на рискове става възможен благодарение на финансовия 
инструмент LABEEF за:

• собственици на апартаменти: сигурност по отношение 
на проектното финансиране – организирано от 
LABEEF и ЕСКО компанията

• търговски банки: надлежна проверка на проекти, 
заложени цели и други аспекти, където липсват 
компетенции. 

Всички страни разбират, че проектът се одитира/
наблюдава независимо както по отношение на 
собствениците, така и за промени в климатичните условия.

В заключение, като допълнение: доставчици, които търсят 
стандартизирани и предвидими процеси и изисквания, 
ще се приведат в съответствие и ще започнат да доставят 
оптимизирани продукти и услуги.       


