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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
ТРЕТИЯТ БЮЛЕТИН

НА НАШИЯ ПРОЕКТ!
Скъпи читатели,
Проектът PadovaFIT Expanded е към
своя край. В Падова услугата Едно
гише стартира през Февруари 2021г
под формата на Гише за енергийни
спестявания и вече е предоставило
информация на над 700 граждани. Поучавахме се от мненията на
нашите клиенти и заинтересовани
страни и се адаптирахме към техните нужди. В тази последна фаза ще
преминем към по- усъвършенстван
модел на Едно гише – публично –
частно партньорство като целта ни
е да създадем устойчив модел.
Обслужването на едно гише е част
от по- широка стратегия на Община
Падова, която има за цел климатична
неутралност до 2030 г. През април 2022
г. Европейската комисия включи Падова
сред 100-те европейски града, които ще се
опитат да постигнат тази предизвикателна
цел като част от ‘Мисия за климатично

неутрален и интелигентен град’. Едното
гише в Падова допринася за постигането
на тази цел чрез предоставяне на
съвети и информация за обновяване на
гражданите, подкрепа за семейства в
условия на енергийна бедност и също
така чрез работа по иновативни проекти
на ниво квартал (енергийни общности).

Ние ще направим крачка
напред към по – усъвършенстван модел на Едно гише в
рамките на ПЧП, с желанието да го направим устойчив.
Благодарение на проектът PadovaFIT Expanded пилотните градове Тимишоара в
Румъния и Видин и Смолян в България
разработват своите модели. Нашето
желание е бъде осигурено национално
финансиране за енергийно обновяване
на сгради успоредно с развитието на
услугите едно гише в общините. В рамките
на проекта бяха обучени консултанти за
етажна собственост, които ще изпълняват
важна роля при вземането на решения
за саниране от собствениците.
Тези
дейности за развитие на капацитет са

ключови за приложението на модела за
едно гише в целия ЕС.
Една от извлечените поуки до момента
е, че всеки град трябва да разработи
свой собствен модел за обслужване
на едно гише, в съответствие с
целите на местните администрации и
исканията на гражданите и местните
заинтересовани страни. Дори и да няма
единно определение за обслужване на
едно гише, има множество оперативни
модели, всеки от които се характеризира
с различни взаимоотношения между
публични и частни партньори, различен
набор от услуги, предлагани на крайните
потребители, и свой собствен бизнес
модел. Ключовият аспект е: едното
гише трябва да може да гарантира
икономическа и финансова устойчивост в
средносрочен и дългосрочен план.
Желаем ви едно прекрасно лято
и продължавайте да ни следвате
в социалните мрежи и нашия сайт
(www.padovafit.eu)!
Подпис,

Координатор на проекта,
община Падова
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ПЪРВА СТАТИЯ

ЕДНО ГИШЕ

ЗА ЕНЕРГИЙНА НЕЗАВИСИМОСТ

Снимка Matthew Henry

Поради липсата на собствени източници на природен газ за задоволяване на енергийните си нужди,
Европа е зависи в голяма степен
от вноса. Преди войната в Украйна,
вносът от Русия покриваше около
45% от общото търсене на газ.
Днес, постоянната заплаха от спиране
на това снабдяване в комбинация с
решението на много европейски страни
да спрат вноса на газ от Русия доведоха
до драстично покачване на неговата
цена. Това кара ЕС да търси нови начини
за обезпечаване на енергийните нужди.
Вярваме, че енергийното обновяване на
сградите е добро начало.

Старите сгради са неефективни
сгради

Повечето сгради в Европа са построени
в
следвоенния
строителен
бум.
Според проучване, проведено от Knauf
Insulation, от близо 250 милиона
къщи в Европа едва 10% са построени
през последното десетилетие, което
означава, че те не само са стари,
но и крайно неефективни. В същото
проучване се посочва, че от поне 75 % от
съществуващите сгради през 2050 г. ще
са енергийно неефективни.
Като се има предвид колко неефективни
са тези сгради, не трябва да е изненада,
че сградите са най-големият консуматор
на енергия на континента – отговорни
за 40% от общото потребление на

енергия в ЕС. Добрата новина е, че тези
неефективни домове могат да станат
енергийно ефективни чрез обновяване.
Лошата новина е, че за много собственици
това е по-лесно да се каже, отколкото да
се направи

В своя доклад European Climate Foundation посочва, че гражданите на Европа са
готови да обновят енергийно домовете
си, за да намалят енергийните си сметки.
Мнозина обаче, не са склонни да го
направят, поради високите разходи и
трудностите при организиране на
ремонтните дейности. Именно тук е
ролята на едното гише

ИЗВЕСТНО ЛИ ВИ Е?
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ЗНАЕТЕ ЛИ
ЧЕ?
Photo by Quinten-De-Graaf

Обслужването на едно гише предоставя
подкрепа на собствениците на жилища
в целия процес за обновяването на
домовете- от извършване на анализи и
разбиране на мерки до осигуряване на
финансиране и екип от изпълнители.
Проектът PadovaFIT Expanded, финансиран
от ЕС по програма Horizon 2020 research
and innovation, вече създаде едно гише
за енергийно обновяване на жилища в
Падова, Италия. Този пример ще бъде
последван от Тимишоара, Румъния и
българските градове Видин и Смолян.

Едното гише помага да се
гарантира, че собственикът,
който проявява интерес за
саниране ще инвестира в
реално обновяване.
Едното гише не само оказва подкрепа
на собственика за плавното протичане
на процеса по обновяване от началото
до края, както се посочва в изследване
на Building Performance Institute Europe
(BPIE), но и гарантира, че той реално ще
инвестира.
Привличането на повече собственици
да санират неефективните си домове
е от основно значение за постигане на
целта на EU Renovation Wave Strategy’s

за реновиране на 35 милиона сградни
единици до 2030 г. – цифра, която, ако
бъде постигната, ще доведе до значително
намаление на в общата енергийна
консумация от сградния фонд.
Наскоро в своя публикация BPIE посочва,
че в обновените жилищни сгради с
подходяща
изолация
потреблението
на газ за отопление намалява с 44%
Photo by Pawel-Czerwinski

Едно гише за саниране на жилища

1.5 Mtoe

Според ЕК могат да бъдат спестени в
ЕС чрез предоставяне на информация
за мерки, свързани с лесното поставяне на топлоизолация на сгради
Източник: SOGESCA

В Италия над

30.5млн
евро

са инвестирани в пазара за обновяване
благодарение на италианската система
за данъчни стимули „Супер екобонус“.
Източник: SOGESCA

Това ще доведе до намаление с 45% на
крайното енергийно потребление за
отопление на жилищни сгради в Европа.
Като се има предвид, че отоплението
представлява почти 35% от общото
енергийно
потребление
в
дома,
лесно е да се види как увеличаване
на енергийната ефективност може да
доведе до значително намаляване на
използваните горива. И всяко намаляване
потреблението на горива в крайна сметка
ще помогне за намаляване на зависимостт
на ЕС от вносна и често скъпа енергия.

В Румъния от сградите
се нуждаят
от саниране,
до сега
само в

77%
1.3%

от жилищните сгради са въведени леки
до средни мерки за енергийна ефективност. В същото време процентът на
дълбочинно саниране, което може да
доведе до спестявания от над 60%, е
само 0,1%
Източник: община Тимишоара
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СТАТИЯ ШЕСТ

ЕНЕРГИЙНОТО
ОБНОВЯВАНЕ В РУМЪНИЯ

(ТИМИШОАРА
ПРОКАРВА ПЪТЯ!)

Снимка Elvis Ray

Обновяването на сгради осигурява
добавена стойност и носи множество ползи за собствениците,
обитателите и общността като цяло.
Въпреки това заинтересованите
страни, подкрепящи обновяването,
включително публичните власти,
все още нямат достатъчно техническа, административна и финансова

компетентност и капацитет за разработване, прилагане или финансиране на интегрирани услуги за
енергийна ефективност.
Жилищният сектор в Румъния е отговорен за около 45% от общото енергийно
потребление в страната и въпреки спешната нужда от повишаване енергийните
характеристики на сградите, процентът
на обноявване е много нисък. Около
53% и над 90%

,от жилищните сгради са построени съотвено преди 1970г и съответно 1989г,
което означава, че повечето са построени при липса на стандарти за енергийна
ефективност за сгради, което води до
енергийна ефективност между 150 и 400
kWh/m2/. В резултат на това 1 на 7 румънски семейства е изправено пред сериозни проблеми по отношение на енергийната ефективност в техните жилища.
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Снимка Elvis Ray

Бариери
Основните бариери пред дълбочинното
саниране в Румъния са:
• ограничени данни и информация относно сградния фондg
• липса на разбиране за потреблението
на енергия и потенциала на спестявания от собствениците и наемателите
• липса на достатъчно квалифицирани работници и изпълнители на пазара;
• липса на стимули за енергийно обновяване
и
• слабо мобилизиране на публично и
частно финансиране за подпомагане
на частично или пълно финансиране за
обновяване на жилища.

Решения

За да се увеличи драстично степента на
обновяване на сградния фонд в Румъния
трябва да се предложат интегрирани
решения за всички участници в процеса.
Това изисква сътрудничеството между
властите, изпълнителите, финансиращите
институции и широката общественост.
Националните и местни власти, заедно
с НПО трябва да ангажират гражданите,
като предложат своя опит и услуги с
цел намаляване на административните
и
технически
предизвикателства.
Решението е услугата едно гише за
жилищно обновяване, което създава
взаимно доверие и увеличаване на шанса
проектите да бъдат успешно реализирани.

Финансовите институции също трябва да
участват пряко или косвено в едното гише,
осигурявайки интелигентни решения за
финансиране на собствениците, които се
интересуват от енергийно обновяване,
но не могат да осигурят произведат
първоначалния капитал, необходим за
финансиране на проектите. В допълнение
фирмите
изпълнители
трябва
да
гарантират качественото изпълнение, за
да се преодолее най-голямата пречка,
посочена от собствениците на жилищалошото качество на работата.

1 на 7 румънски семейства
е изправено пред сериозни
проблеми по отношение на
енергийната ефективност в
своя дом
В идеалния случай обслужването на
едно гише трябва да действа като
устойчив механизъм за бърз напредък
и внедряване на мерки за ЕЕ чрез
механизми за публично финансиране,
което ще доведе до значителна промяна
в нагласата към участници на пазара.
Община Тимишоара като партньор в
проекта PadovaFIT Expanded ще
използва натрупания опит и неговите
най-добри практики. По този начин ще
допринесе за енергийното обновяване
на сградния фонд на град Тимишоара.

Едно гише в Тимишоара

В резултат на проекта ще бъде създадено
едно гише като част от местната
администрация. То ще действа като връзка
между доставчиците на услуги и крайните
бенефициенти, като същевременно ще
предоставя информация чрез директна
комуникация с технически и финансови
участници на пазара. Едното гише ще:
• функционира като канализиращ механизъм за бенефициенти, които желаят
да получат достъп до финансиране чрез
национални програми
• саниране чрез кметството на
Тимишоара
• предоставяне на списъци с акредитирани и предварително одобрени частни
изпълнители с доказан опит въз основа
на предишен опит; и
• гарантиране на безпристрастен и прозрачен източник на информация за
финансови и технически решения на
пазара
Уебсайтът на Община Тимишоара ще
съдържа цялата налична информация
под формата на ръководство стъпка по
стъпка и помощни документи, които могат
да бъдат изтеглени, заедно с връзки към
съответните институции и изпълнители,
подпомагащи
администрирането
на
извършваните на дейности. За контакти:
Ела Сипетан ella.sipetan@primariatm.ro
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ПАРТНЬОР НА ФОКУС

S O G E S C A
SOGESCA е инженерингова и консултантска компания,
основана през 1986 г., предлагаща екологични и енергийни консултантски услуги на публични органи и индустриални предприятия. Техническият екип на SOGESCA
се състои от 15 квалифицирани, сертифицирани експерти с опит в гражданското, механичното, екологичното,
електрическото и енергийното инженерство, химията,
геологията, биологията, агрономията, социалните и политическите науки, готови да се допълват взаимно, за
да отговарят на сложни проблеми свързани с устойчивото развитие, енергетиката и безопасността на труда
SOGESCA
има
опит
в
енергийния сектор и работи
по няколко проекта, свързани
с
енергийно
планиране,
енергийни
политики
и
регулации, Споразумението
на
кметовете
(пряко
и
косвено подкрепящо 80+
италиански общини), системи
за управление на енергията
и управление на емисиите на

ПРОКТЪТ

НОВИНИ И
СЪБИТИЯ
КОНТАКТИ
PRESS AND COMMUNICATION:
Masha Tarle
m.tarle@climatealliance.org
PadovaFIT Expanded
LAYOUT:
Maks Graphic Agency
grafischbureau.maksvzw.org

CO2 в публичния сектор, както
и в частния (т.е. прилагане на
ISO 50001 и ISO 14064).
SOGESCA
има
опит
в
техническите и финансови
инструменти за прилагане
на мерки за енергийна
ефективност и внедряване
на ВЕИ технологии както в
частните така и в публичния

Online семинари

През първата половина на 2022
г. имахме оживена поредица от
онлайн уебинари, занимаващи
се с набор от теми, подходящи
за OSS (участие на гражданите,
финансиране и бизнес модели).
Бихте ли искали да гледате
някои от видеоклиповете
и презентациите на тези
уебинари?

сектор.
Компанията
е
разработила
насоки
за
интегриране Energy Management Systems and SEAPs/
SECAPs в рамките на проект
Compete4SECAP, Н2020.
SOGESCA
е
технически
партньор по проект LIFE
VenetoADAPT фокусиран
върху
надграждането
на
съществуващите планове за
устойчиво енергийно развитие
до планове за устойчиво
енергийно развитие и климат
в регион Венето, работейки в
сътрудничество с общините
Падова, Винченца и Трвизо,
метрополитена на Венеция
и съюзът на общините Medio Brenta, обхващащ над 3,5
милиона жители.

Роля в проекта PadovaFIT
Expanded :

3а контакт

MARCO
DEVETTA
Мениджър

milena.agopyan@eap-save.eu

SOGESCA предоставя своя
опит и техническа подкрепа

Семинари за едно гише

На 29 юни в град Загреб
организираме
съвместно
семинар
за
обслужване
на едно гише с общини,
работещи по темата за
енергийна
бедност.
Присъединете се към нас,
ще бъде много практично и
полезно!
Повече информация тук

Можете да ги намерите тук на
нашия сайт.

в дейносите, включително
включително
познания
в
областта на мерки за ЕЕ и
управление на техническата
верига за доставки.

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО!!!

Планираме още един оживен
уебинар
през
септември
2022 г., този път по темата
за потребителите и как
те реагират на цените на
енергията. Очаквайте скоро
повече информация на нашия
уебсайт.
Освен това последното ни
събитие ще се проведе НА
ЖИВО лично през ноември
тази година, най-вероятно в
прекрасния град Падуа. Ако
искате да представите или
да участвате, уведомете ни.
Очаквайте нашия уебсайт за
повече подробности!
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