КОНФЕРЕНЦИЯ "ЧИСТА ЕНЕРГИЯ ЗА ХОРАТА"

ПРЕПОРЪКИ ЗА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
ПЛАНИРАНИТЕ ПУНКТОВЕ ЗА
“ЕДНО ГИШЕ” В НПВУ
НИКОЛАЙ ПЕТКОВ

ЗАЩО Е ВАЖНА
ЕНЕРГИЙНАТА
ЕФЕКТИВНОСТ?
Секторът на сградите е с водещ дял на индиректни
въглеродни емисии в света, ако отчетем
потреблението на енергия.
93% от сградния жилищен фонд в България не
отговаря на изискванията за енергийна
ефективност, като 90% от необновените сгради се
характеризират с най-лоши енергийни
характеристики – с класове на енергопотребление
E, F и G.

Пункт за обслужване
на "едно гише"
Пространство, в което на потенциални клиенти
бива предоставяна информация за
възможностите за обновяване за техните жилища
и биват предлагани готови възможности за
реализация на такива ремонти чрез
координация с подходящи доставчици на услуги,
оптимално в комбинация от грантови и собствени
средства
На английски: One-stop-shop
Понятието произхожда от първата половина на
ХХ век в Северна Америка, когато отваря първите
универсални магазини.

Набор от услуги, предлагани от пункт за
"едно гише", източник: "How to set up a
one-stop-shop for integrated home energy
renovation?", Innovate, 2020

Видове пунктове
Според класификацията на Innovate

01

Фасилитаторски
Предоставя на клиента информация
относно предимствата на енергийното
обновяване на сгради, начините за ремонт,
както и списък с потенциални доставчици
на услугата.

02

Координационен
Свързва клиента с предварително
одобрени доставчици, както и с финансови
институции, ако е необходима финансова
помощ. Пунктовете могат да контролират
процеса на обновяване, но не носят
отговорност за крайния резултат.

03

04

All-inclusive
Цялата дейност по предоставяне на
информация, свързване с доставчици,
договаряне, заплащане и отговорност за
свършената работа се поема от пункта.

ESCO
Подобни по модел на работа на allinclusive пунктовете, но с гаранция за
постигнати спестявания на енергия, на
базата на които се изплаща
първоначалната финансова инвестиция.

КАКВО СЕ
ПРЕДЛАГА В
НПВУ?
Реформа № 5 към стълб “Зелена

Създаване на
работна група

Пилотни
пунктове

Представители на всички
заинтересовани страни (МЕ, МРРБ,
АУЕР, МФ, НСОРБ, финансови
институции, проектанти,
консултанти, представители на
бизнеса и др.)

Шест пилотни звена ще бъдат
създадени на регионален
принцип в цялата страна, за да
тестват изискванията, свързани с
изграждането и функционирането
на центровете/офисите.

28 пункта

Периодични
оценки

България” в НПВУ е озаглавена
„Обслужване на едно гише“

Във всички региони NUTS-3 ще
бъдат създадени центрове за
обслужване на едно гише.
Финансирането на звената за
обслужване на "едно гише" ще
бъде осигурено от централния
бюджет

Периодичността на проверките и
органът за контрол ще бъдат
уточнени допълнително.
Констатациите от извършените
проверки и дадените въз основа
на тях препоръки ще бъдат
публикувани.

Забележки
!

Липсва конкретика как точно ще бъде осъществена
дейността на предложените в плана пунктове.

От За Земята имаме следните въпроси:
Ще има ли достъп до информация,
както и възможност за подаване на
заявление за обновяване на
жилища онлайн?
Какви и колко експерти е
предвидено да работят в тези
гишета? Каква се очаква да бъде
тяхната заетост? Предвидени ли са
обучения за тях?

Каква информационна кампания е
предвидена за популяризацията на
дейността на тези пунктове и
привличането на клиенти (в лицето
на собственици и на фирми)?
Какъв ще бъде моделът на
дейността на пунктовете?
Предвидена ли е гаранция на
резултатите?

ДОБРИ
ПРАКТИКИ

Фредериксхавн, Дания
Дейността му се осъществява чрез
пряката подкрепа на местната община.
Освен чрез общинския сайт и местните
медии, по време на кампании за
повишаване на осведомеността на
гражданите относно енергийното
обновяване се използва и специален
камион, т.нар "мобилен офис".

SuperHomes, Ирландия
Процесът на обслужване преминава през няколко етапа:
Попълване на онлайн формуляр - обща информация
Домашни посещения от експерт
Изготвяне на плана и и обсъждане със собственика на
жилището
Ремонти дейности
Финална инспекция
Средното намаление на потреблението на енергия е 85%,
което означава, че възвръщаемостта на инвестицията за
собственика, която отчасти се поема от програмата, е
сравнително кратка (около 7 години).

Препоръки
Провеждане на масирана
информационна кампания

Провеждането на кампанията
за дълбока реновация да не се
ограничава до територията
28-те планирани пункта.

Препоръки
Изготвяне на стратегия за
достигане до енергийнобедните домакинства и
неграмотните.

Възможност за посещения
на експерти в конкретните
жилища с цел планиране
на ремонта.

Препоръки
Използване на пунктовете
за “едно гише” за
извършване на обучения
на енергийни одитори

Връзка и обмяна на опит
между отделните пунктове
- вътрешна обмяна на
опит/ предоставяне на
помощ.

БЛАГОДАРЯ
ЗА ВНИМАНИЕТО!

Email: n.petkov@zazemiata.org

www.zazemiata.org

