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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/852 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юни 2020 година за 

създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент 

(ЕС) 2019/2088 

Критериите за определяне на това дали дадена икономическа дейност 

се квалифицира като устойчива са хармонизирани на равнището на 

Съюза 
Екологични цели 
За целите на настоящия регламент екологични цели са 

следните: 

а) смекчаване на изменението на климата; 

б) адаптиране към изменението на климата; 

в) устойчиво използване и опазване на водните и морските 

ресурси; 

г) преход към кръгова икономика; 

д) предотвратяване и контрол на замърсяването; 

е) защита и възстановяване на водното биоразнообразие и на 

водните екосистеми. 



 





За да бъде класифицирана като устойчива икономическа дейност 

съгласно Делегирания закон на ЕС за таксономията и климата, 

обновяването на сградите трябва или да постигне 30% икономия на 

енергия, да отговаря на минималните изисквания за енергийна 

ефективност за основно обновяване или да се състои от специфични 

индивидуални мерки, класифицирани като устойчиви 



ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ 

Чл. 31, ал. 4 

 (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2021 г., в сила от 12.03.2021 г.) Показателите за разход на енергия и 

енергийните характеристики на сградите, минималните изисквания за енергийните 

характеристики на сградите или на части от тях с оглед на постигане на равнищата на 

оптималните разходи, техническите изисквания за енергийна ефективност и 

методиката/стандартите за определяне на разхода на енергия в сградите, включително на 

сградите с близко до нулево потребление на енергия, се определят с наредба на министъра на 

регионалното развитие и благоустройството.  

 

Наредба № Е-РД-04-2 от 22 януари 2016 г. 

за показателите за разход на енергия и 

енергийните характеристики на сградите 

Отменена в ЗЕЕ !!! 

Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна 

ефективност на сгради 

Отменена с Наредба № РД-02-20-3 от 

9.11.2022 г. 
+ 



Наредба № РД-02-20-3 / 9.11.2022 г. 

за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради 
 

С наредбата се определят: 

1. показателите на енергийните характеристики (EPB 

показатели) и изискванията към енергийните 

характеристики на сградите; 

2. националната изчислителна методика за оценка 

на енергийните характеристики на сградите; 

3. скалата на класовете на енергопотребление с 

числови граници за различни по предназначение 

категории сгради и минималните изисквания за 

енергийна ефективност в съответствие със 

скалата за съответната категория сгради; 

4. изискванията за енергийна ефективност към 

инвестиционните проекти на сгради. 

• Технически изисквания са определени само 

към определени EPB показатели, не към 
всички, но оценката на ЕХ може да се 
извърши по група, дори по всички EPB 
показатели за ЕХ.  

• Националната изчислителна методика е 

надградена с изискванията на БДС EN ISO 
52000-1, БДС EN ISO 52003-1, БДС EN ISO 52010-
1, БДС EN ISO 52016-1 и БДС EN ISO 52018-1 (в 
съответствие с общата рамка, изложена в 
приложение I на EPBD). 

• Скалата на класовете на енергопотребление 

е адаптирана към резултатите от Втори 
национален преглед за определяне на нивата 
за оптимални разходи (Cost-optimal levels).   

• Запазено е административното облекчение 
за оценка на частична енергийна 

характеристика Uоб., W/m2K само за идейна 
фаза. 



ПОКАЗАТЕЛИ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИТЕ 

 

 

 
В зависимост от характера на оценката за енергийно потребление показателите на енергийните 

характеристики на сградите са частични и общи и се класифицират в три основни групи:  

Частични Общи 

Група 1 - частични показатели, характеризиращи 

енергопреобразуващите и енергопреносните 

свойства на елементите на конструкцията и на 

елементите на системите за осигуряване на 

микроклимата 

Група 2 - частични показатели, характеризиращи 

енергопотреблението на технологичните процеси 

за отопление, охлаждане, вентилация и гореща 

вода за битови нужди 

Група 3 – общи показатели, 

характеризиращи енергопотреблението 

на сградата като цяло (общи енергийни 

характеристики) 

Енергийната характеристика по чл. 9, т. 

3, буква „ж― – общо специфично 

годишно потребление на енергия за 

отопление, охлаждане, вентилация, 

гореща вода, осветление и уреди 

(kWh/m2)  

EPBD, чл. 3„Обща рамка за изчисляване на енергийните характеристики на сградите“: „Енергийните характеристики на дадена 
сграда се изразяват чрез числов показател за потреблението на първична енергия в kWh/(m2.година) за целите на издаването на 
сертификати за енергийни характеристики, както и за целите на проверката на спазването на минималните изисквания за 
енергийни характеристики“ 



ПОКАЗАТЕЛИ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИТЕ 

 

 

 
В зависимост от начина на определянето им показателите на енергийни характеристики 
са: 

1. изчислени – базирани на изчислени енергийни характеристики по методите на EPB 

стандарти и/или национални изчислителни методи; 

2. измерени – базирани на измерени енергийни характеристики. 

Допълнена класификация в съответствие с БДС EN ISO 52000-1 
 

Чл. 10 ал. 2 от Наредба № РД-02-20-3 / 9.11.2022 г. 

 
В зависимост от целите, за които се извършва оценката на показателите на енергийни 

характеристики, енергийните характеристики се определят като: 

 1.  проектни енергийни характеристики, изчислени с проектни данни за сградата и 

стандартен набор от условия за енергийното потребление и климатични данни; 
 2. енергийни характеристики по „екзекутив“, изчислени с данни за сградата след 
строителството преди въвеждането й в експлоатация и стандартен набор от условия за 

енергийното потребление и климатични данни; 

 3. експлоатационни енергийни характеристики, изчислени и/или измерени при 
обследване на сградата. 



НАЧИНИ НА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИТЕ 

 

 

 
Интегриран подход към енергийното потребление на сградата  

Енергийните характеристики на сграда отразяват типичното потребление на енергия на 
сградата и се определят въз основа на: 

 

1. изчислено енергопотребление – за нови 

сгради; 
 

2. действително измерено и 

изчислено енергопотребление – за 

съществуващи сгради. 



Техническото изискване към енергийните характеристики е облекчено и 

сведено до изискване към частични енергийни характеристики с цел 

намаляване на административната тежест в определени случаи 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ И ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ  

Uоб., W/m2K 

1. за производствени сгради 

2. за нови сгради, 

проектирани на фаза идеен 

проект, които не са 

производствени 

D g U A 2tr
об

k k

k k

H H H HH
U , W / m K

A A

  
 
 

Изчисленията се изготвят по итеративна 

процедура до удовлетворяване на условието 

Uоб.сграда ≤ Uоб, нормативно като се извършват:  

1. за Uоб.сграда – със стойностите на 

топлофизичните характеристики на 

предвидените в проекта строителни продукти и 

материали; 

2. Uоб, нормативно – с нормативните 

коефициенти от таблици 2 и 4 от наредбата.  



ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ И ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ  

U, W/m2K 
през ограждащите  

елементи на сградата 

1. при надстрояване и/или пристрояване на 

съществуващи сгради, при които ограждащите елементи 

на надстроената или пристроената част обхващат до 25 

на сто включително от площта на ограждащите елементи 
на съществуващата сграда преди надстрояването и/или 

пристрояването й. 

 
Изискването се прилага само в случаите, в които 

надстроената и/или пристроената част е със същото 

предназначение, както съществуващата сграда.  

2. при реконструкция, ремонт или преустройство на самостоятелни обекти 

или отделни помещения в тях, намиращи се в обема на съществуваща 

сграда, когато са изпълнени едновременно следните условия: 

                а) строителните и монтажни работи обхващат до 25 на сто 
включително от площта на външните ограждащи елементи на 

съществуващата сграда; 

               б) не се променя предназначението на обхванатите от СМР 

реконструирани/ремонтирани/преустроени помещения или 

предназначението им се променя, но климатизираният им обем е по-малък 

от 10 на сто от общия климатизиран обем на сградата, в която се намират. 

 



Коефициентите в таблица 2 и таблица 3 от  Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. са нормативни 

коефициенти на топлопреминаване. Те са технически изисквания към частични енергийни 

характеристики на сградите 
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Нормативните изисквания към коефициентите на топлопреминаване 
през ограждащи елементи на сгради през годините 

U стени 

U покрив 

U под 

U прозорци 



Нормативни изисквания към коефициентите на топлопреминаване U, W/m2K през плътни елементи на конструкциите на сгради 

№ Елементи на конструкцията 

  

U, W/m2K U, W/m2K Система за размери  

1 2 3 4 5 

  Вид за сгради със среднообемна 

вътрешна температура  

θi ≥ 15 0С 

за сгради със среднообемна 

вътрешна температура  

θi < 15 0С 

Избор на национално 

ниво съгласно БДС EN 

ISO 13789 

1. Стени       

1.1 
Външни стени монолитни, многослойни, граничещи с външен 

въздух 
Uw ≤ 0,26 (0,30) Uw ≤ 0,31(0,35) Външни 

1.2 

Външни стени, леки многослойни конструкции, граничещи с 

външен въздух, на сглобяеми къщи, производствени сгради 

или др. сгради 

Uw ≤ 0,30 Uw ≤ 0,33 Външни 

1.3 

Вътрешни стени отделящи отопляемо от неотопляемо 

пространство, когато разликата между среднообемната 

температура на пространствата е равна или по-голяма от 5 оС 

Uw ≤ 0,50 Uw ≤ 0,50 Външни 

1.4 
Стени, таван или под, граничещи с външен въздух или със 

земята, при вградено площно отопление 
Uw ≤ 0,35 Uw ≤ 0,35 Външни 

2. Покрив       

2.1 
Плосък покрив без въздушен слой или с въздушен слой с 

дебелина δ ≤ 0,30 m, над отопляемо пространство 
Ur ≤ 0,25 Ur ≤ 0,28 Външни 

2.2 
Скатен или наклонен покрив с отопляемо под-покривно 

пространство 
Ur ≤ 0,25 Ur ≤ 0,28 Външни 

3. Под       

3.1 

Под на отопляемо пространство, граничещ с външен въздух, 

под над проходи или над други открити пространства, и 

еркери 

Uf;air ≤ 0,25 Uf;air ≤ 0,31 Външни 

Нормативни изисквания към коефициентите на топлопреминаване U, W/m2K през прозорци и 

врати, предназначени за сгради 

№ Вид на сглобения елемент - завършена прозоречна система Uwin, W/m2K 

1 2 3 

1. 

Външни прозорци (фасадни и покривни), външни остъклени 

врати и витрини, с двоен стъклопакет, с крила на вертикална и 

хоризонтална ос на въртене или неотваряеми, с рамка от 

екструдиран поливинилхлорид (PVC) или от дърво 

Uwin ≤ 1,4 (1,5) 

2. 

Външни прозорци (фасадни и покривни), външни остъклени 

врати и витрини с троен стъклопакет, с крила на вертикална и 

хоризонтална ос на въртене или неотваряеми, с рамка от 

екструдиран поливинилхлорид (PVC) или от дърво 

Uwin ≤ 1,1 (1,3) 

3. 

Външни прозорци, остъклени врати и витрини, с двоен 

стъклопакет, с крила на вертикална и хоризонтална ос на 

въртене или неотваряеми, с рамка от алуминий с прекъснат 

топлинен мост 

Uwin ≤ 1,7 

4. 
Окачени фасади с двоен стъклопакет/окачени фасади с 

повишени изисквания 
Ucw ≤ 1,6 (1,8) 

5. 
Непрозрачна врата, плътна, граничеща с неотопляемо 

пространство 
Ud;e ≤ 2,5 

6. Външна врата, плътна, граничеща с външен въздух Ud;e ≤ 2,0 

Референтни стойности на термичните съпротивления R, m2K/W на 

характерни елементи на конструкцията на сгради 

№ Елементи на 

конструкцията 

  

R, m2K/W R, m2K/W Система 

за размери  

1 2 3 4 5 

  Вид За сгради 

със 

среднообе

мна 

вътрешна 

температу

ра  

θi ≥ 15 0С 

За сгради 

със 

среднообе

мна 

вътрешна 

температу

ра  

θi < 15 0С 

Избор на 

националн

о ниво 

съгласно 

БДС EN 

ISO 13789 

1. 

Външни стени на 

отопляем подземен етаж, 

граничещи със земята 

Rwg;b = 

2,05 
Rwg;b =1,85 Външни 

2. 

Подова плоча, граничеща 

със земната основа, без 

подземен етаж 

Rf;sog = 

2,01 
Rf;sog =1,81 Външни 

3. 

Подова плоча на отопляем 

подземен етаж, граничеща 

със земната основа 

Rfg;b = 2,29 Rfg;b = 2,06 Външни 

4. 

Подова плоча над 

неотопляем подземен 

етаж 

Rf;sus = 

1,66 
Rf;sus =1,5 Външни 

5. 

Таванска плоча на 

неотопляем плосък 

покрив или на неотопляем 

скатен/наклонен покрив с 

въздушен слой с дебелина            

δ > 0,30 m  

Rr;ct = 3,13 Rr;ct = 2,82 Външни 

Нормативни стойности 
Нормативни стойности 

референтни 

стойности 

1

.

5 

Елементи на 

конструкцията от 

стоманобетон 

Uw ≤ 0,45 Uw ≤ 0,45 Външни 

Ще се добави нов ред !!! Да се има предвид при 

изчисленията на U об. за стени !!! 



Ограждащите елементи на конструкцията се изчисляват на влажностен режим съгласно 

приложение № 6 

Топлофизичните характеристики на строителните продукти и материали, необходими за 

изчисленията на топлопреносните процеси през елементите на конструкцията се избират от 

приложение № 4 или от техническите спецификации на производителите им.  

 

При оценката на енергийните характеристики на сградите се предвиждат строителни продукти, 

които отговарят на изискванията на хармонизираните технически спецификации от обхвата на 

Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на 

хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на 

Директива 89/106/ЕИО (OB L 88, 4.4.2011 г.) и Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за 

влагане на строителни продукти в строежите на Република България (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.)  



U-СТОЙНОСТИТЕ СА ВХОДНИ ДАННИ ЗА ПОСЛЕДВАЩИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ НА ТОПЛОПРЕНОСНИТЕ 

ПРОЦЕСИ И ЕНЕРГИЙНИЯ БАЛАНС НА МЕСЕЧНА БАЗА  

  H/C;tr(excl.gf); ; H/C;el, tr;tb;;     ztc m k m ztc
k

H H H

където, за всеки месец m: 

 

HH/C;el,k;m е общият коефициент на топлопренасяне при топлопреминаване при отопление, съответно 

охлаждане, за сградния елемент k, през месец m, определен, както е описано по-долу, W/K; 

 

Htr;tb;ztc е общият коефициент на топлопренасяне за топлинни мостове в топлинно климатизираната зона 

ztc, W/K. 



Коефициентите на топлопреминаване през подови и покривни конструкции на сгради се 

изчисляват до външен въздух за всяка конкретна сграда по методите от глава четвърта и шеста на 

приложение № 1. Термичните съпротивления R, m2K/W на характерни елементи на конструкцията на 

сгради, както са описани по вид в таблица 3, се изчисляват за конкретната сграда, както следва:  

 

             1. на нова сграда – по проектни данни за структурата на елементите;  

 

             2. на съществуваща сграда – по данни от заснемане към момента на оценката и/или от 

налични строителни книжа на сградата, които изясняват структурата на елементите.  (чл. 23, ал. 3) 

Разглежда се като случай на сложен процес на пренос 

на топлина през въздуха, който се третира като 

кондуктивен топлообмен през слой с еквивалентен 

коефициент на топлопроводност λекв. 



В случаите по чл. 20 ал. 1, т. 1от наредбата коефициентите на 

топлопреминаване се изчисляват само за пристройката и/или 

надстройката с геометричните характеристики на пристроената и/или 

достроената част. В случаите по ал. 1, т. 2 коефициентите на 

топлопреминаване се изчисляват само за 

реконструираните/ремонтираните/преустроените помещения и с 

техните геометрични характеристики. 

 

  ВАЖНО!    

 

Когато пристройката и/или надстройката, както или самостоятелните 

обекти се предвиждат с различно предназначение от това на 

съществуващата сграда и е изпълнено условието на чл. 37, ал. 3 от ЗЕЕ, 

се прилага техническото изискване по чл. 18  от наредбата (чл.20, ал. 3 от 

наредбата)                     Обща интегрирана енергийна  х-ка, kWh/m2год. 

                                            Пълен енергиен баланс на 

пристройката/надстройката или на частта от сградата, която изпълнява 

условието на чл. 37, ал. 3 и 4 от ЗЕЕ  



Интегрираният подход към сградата като многосвързана система, 

която потребява енергия  

Сградата – многосвързана интегрирана система, която потребява енергия 

1. ориентацията, размерите и формата на сградата 

2. техническите характеристики на ограждащите и вътрешните елементи на конструкцията в т.ч.: 

а) действителни топлинни, оптически и радиационни характеристики: топлинен капацитет, топлопроводност и топлинно 

съпротивление, енергопреминаване, характеристики на пасивно отопление, охлаждащи компоненти, топлинни мостове; 

б) въздухопропускливост 

3. системите за генериране на топлина и студ  с използване на конвенционални източници на енергия или високотехнологични 

генерационни системи вкл. за комбинирано производство на електричество и топлина в т.ч. основани на оползотворяване на 

топлината на газ, системи за оползотворяване на енергия от биомаса и други възобновяеми източници в т.ч. фотоелектрически и 

топлинни, системи за оползотворяване на топлина и студ от отработен въздух, термопомпи и др.) 

4. системите за отопление и гореща вода за битови нужди, включително изолационните им характеристики, ефективности и 

загуби в разпределителните мрежи 

5. системите за охлаждане (вкл. основани на приложението на иновативни хладилни агенти или основани на използване 

потенциала на топлина от слънчева енергия или друга високоефективна технология) 

6. системите за принудителна вентилация, естествената вентилация чрез инфилтрация и аерация 

7. осветителните инсталации вкл. вградено осветление, естественото осветление 

8. пасивните слънчеви системи и слънчевата защита 

9. вътрешните топлинни условия, включително проектните параметри на вътрешния въздух; 

10. външните климатични условия 

11. вътрешните енергийни товари и енергийният разход на оборудване и уреди, потребяващи енергия 



ОСНОВНИ 

4 бр. 

ОБЩИ 

5 бр. 

ЕНЕРГИЙНИ 
ХАРАКТЕРИСТ

ИКИ НА 
СГРАДИ 

17 бр 

ОТОПЛЕНИЕ, 
ГОРЕЩА 
ВОДА ЗА 
БИТОВИ 
НУЖДИ 

41 бр ВЕНТИЛАЦИЯ 
И 

ОХЛАЖДАНЕ 

20 бр. 

ОСВЕТЛЕНИЕ 

3 бр. 

АВТОМАТИКА 
И КОНТРОЛ 

10 бр. 

Серията стандарти, които имат за цел международна хармонизация на методологията за 

изчисляване на енергийните характеристики на сградите, наречена „Серия от EPB стандарти―. 

Разработени по Мандат M/480, възложен от Европейската комисия на Европейския комитет по 

стандартизация (CEN) 

https://bds-bg.org/bg/ https://www.cencenelec.eu/ 

М/480 серия стандарти, насочена към 

международно хармонизиране на 

методологията за оценяване на 

енергийните характеристики на сградите. 

Навсякъде тази серия се нарича „серия 

EPB стандарти‖. 

Всички EPB стандарти следват 

специфични правила за осигуряване на 

цялостна съвместимост, 

недвусмисленост и прозрачност 



СКАЛА НА КЛАСОВЕТЕ НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 

 

 

 

Чл. 17, ал. 7 от Наредба № РД-02-20-3 / 9.11.2022 г. 

Постигнатата енергийна ефективност на съществуващи сгради, чието предназначение не попада 

в категориите сгради със скала с регламентирани числови граници на класовете (сгради за 

обществено обслужване в областта на транспорта – жп гари, автогари, сгради на летища и др.), 

се оценява по скала с индивидуални граници на класовете 



Чл. 17, ал. 7, т. 2 се прилага: 

Използват се само, когато 
е необходимо да се 

изчисли лява граница на 

индивидуална скала на 

енергопотребление 

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИНДИВИДУАЛНА СКАЛА НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 

 

 

 



СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ 

  
Изискванията за енергийна ефективност към сградите са следните:  

Сгради, заети от публични органи Нови сгради  Сгради, не заети от публични органи 

Допуска се клас „С“ при доказана 

техническа и/или функционална 

неосъществимост за изпълнение на 

изискването 

nZEB от 1.01.2024 г. 

При обследване за енергийна ефективност задължително се предлага пакет от енергоспестяващи 

мерки, след изпълнението на който сградата достига съответствие с изискването за nZEB. 



ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕКВИВАЛЕНТА ПЪРВИЧНА ЕНЕРГИЯ И ЕМИСИИТЕ СО2 В РЕЗУЛТАТ НА 

ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СГРАДАТА   
Първичната енергия е количеството енергия, която не е била обект на 

процес на превръщане и/или преобразуване.  
 

Първичната енергия за даден енергиен ресурс се определя като „обща 

първична енергия― (EP,tot, kWh), която има две съставляващи: тя е сума на 

количеството първична енергия от невъзобновяеми източници (EP,nren, kWh) и 

количеството първична енергия от възобновяеми източници (EP,ren, kWh) 

Енергията може да бъде внасяна или изнасяна през границата на 

оценяване 

Подаваната към сградата енергия се класифицира съобразно следните 

периметри (източник или местоназначение): 

— на място; 

— в близост; 

— отдалечен. 



КОНЦЕПЦИЯТА ЗА „НА МЯСТО“, „В БЛИЗОСТ“ И „ОТДАЛЕЧЕН“  
 

За всеки енергиен поток, подаван или изнасян през границата на оценяване, се определят фактори 

на претегляне на енергията (например, първична енергия, CO2), при отчитане на източника на 

подаваната енергия и местоназначението на изнасяната енергия. 



„Първична енергия от невъзобновяеми източници― се означава с EP,nren, kWh и 

представлява количеството първична енергия за сградата от невъзобновяеми източници.  

 

„Първична енергия от възобновяеми източници― (EP,ren, kWh) е количеството енергия, 
оползотворено от възобновяеми източници, генерирани на място, в близост или 

отдалечено.  

 

Дефинициите за „на място―, „в близост― и „отдалечено― са дадени в § 1, т. 45, 46 и 47 от 
допълнителните разпоредби на наредбата.  

 

ДЕФИНИЦИИ ЗА ВИДОВЕТЕ ПЪРВИЧНА ЕНЕРГИЯ 

  



„На място“ е парцелът земя, на който се намира(т) сградата(ите), 

както и самата сграда. Всички технически системи на сградата, които 

генерират енергия от възобновяеми източници и се намират в границите 

на урегулирани поземлени имоти при спазване на нормативите 

изисквания за разстояния, регламентирани в ЗУТ, се приемат за 

разположени ―на място‖. 

„В близост“ означава периметър, в който източник на енергия, 

независимо от енергийния носител, се намира или чието застрояване се 

допуска при спазване на предвижданията на действащ устройствен план 

за територията на община. Източник на централно отопление и/или 

охлаждане, топлина, генерирана от локална/районна централа на 

биомаса, биогорива, геотермална енергия, отпадна топлина, когенерация 

и др., разположени в населено място, както и електроенергия генерирана 

от фотоелектрическа (фотоволтаична/PV) централа в населено място, се 

приемат за разположени „в близост― до оценяваната сграда, когато 

местоположението на сградата е в същото населено място.  

„Отдалечен“ от мястото на сградата означава извън мястото на сградата или 

извън периметъра, определен за източници на енергия в близост до сградата. 

Дефинициите за „на място“, „в близост“ и „отдалечено“ са дадени в § 1, т. 45, 46 и 47 от допълнителните разпоредби на 
наредбата.  



ФАКТОРИ НА ПЪРВИЧНАТА ЕНЕРГИЯ 
 

Първичната енергия на всеки енергиен източник се 

описва с три фактора на трансформация:  

fPtot , fPnren и fPren 

 

 fPtot = fPnren + fPren        

   

 

където: 

 fPtot е фактор на общата първична енергия на i-тия 

енергиен ресурс; 

 

 fPnren – фактор на първичната невъзобновяема 

енергия; 

 

 fPren – фактор на първичната възобновяема 

енергия. 



Промяна в коефициентите на първична енергия. Стойности по подразбиране съгласно БДС EN ISO 

52016-1 



Вид енергиен 

ресурс/енергия 

fPnren fPren fPtot KCO2e 

-     g СО2/KWh 

Изкопаеми горива 

Твърдо 1,1 0 1,1 360 

Течно 1,1 0 1,1 290 

Газообразно 1,1 0 1,1 220 

Биогорива 

Биогориво твърдо 0,2 1 1,2 40 

Биогориво течно 0,5 1 1,5 70 

Биогориво газообразно 0,4 1 1,4 100 

Централизирано топлоснабдяване 

Топлина от 

централизирано 

топлоснабдяване 

1,3 0 1,3 290 

Електричество от отдалечен източник 

Електричество 2,3 0,2 2,5 486 

Енергия, подавана от носител на място и в близост 

Слънчева – PV 

електричество 
0 1 1 0 

Слънчева - термална 0 1 1 0 

Вятърна 0 1 1 0 

От околната среда:Гео-, 

аеро-, хидротермална 
0 1 1 0 

„Сграда с близко до 

нулево потребление на 

енергия“ е сграда, която 

отговаря едновременно на 

следните условия: 

а) енергопотреблението на 

сградата, определено като 

първична енергия, отговаря 

на клас А от скалата на 

класовете на 

енергопотребление за 

съответния тип сгради; 

б) не по-малко от 55 % от 

потребната (доставената) 

енергия за отопление, 

охлаждане, вентилация, 

гореща вода за битови 

нужди и осветление е 

енергия от възобновяеми 

източници, разположени на 

място на ниво сграда или в 

близост до сградата. В зависимост от мястото на генериране факторът на първична 

възобновяема енергия е fPren ≤ 1.  



Първичната енергия за определяне на класа на енергопотребление на сграда се 

определя на база EP,nren, kWh, като се използва коефициент отчитащ загубите 

при добив и/или производство и пренос на енергийни ресурси и енергия fPnren. 

ПО КОЯ КОМПОНЕНТА НА ПЪРВИЧНАТА ЕНЕРГИЯ СЕ ОПРЕДЕЛЯ КЛАСА НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ НА 

СГРАДАТА 

 

 



ПРИМЕР 1 

  



ПРИМЕР 2 

  



ПРИМЕР 3 

  



ПРИМЕР 4 

  



СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ, 

ОХЛАЖДАНЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И ГОРЕЩА ВОДА ЗА БИТОВИ НУЖДИ 

ДРУГИ НОВИ МОМЕНТИ 

Чл. 8 от Директива 2010/31/ЕС изменена с Директива (ЕС) 2018/844 

Държавите членки определят изисквания относно инсталациите по отношение на енергийните 

характеристики като цяло, правилното монтиране и подходящите оразмеряване, настройка и 

контрол на техническите сградни инсталации, които са монтирани в съществуващите сгради. 

Държавите членки могат да прилагат тези изисквания относно инсталациите и по отношение на 

нови сгради. 

Понятието „като цяло― е разяснено в Препоръка (ЕС) 2019/1019 на Комисията от 7 юни 2019 година 

относно модернизирането на сгради. 

 
gen 
 

подсистема за генериране  

dis 
 

подсистема за разпределение  

em 
 

подсистема за излъчване  

 



Цялостните енергийни характеристики на всяка от системите за отопление, охлаждане, вентилация 

и гореща вода за битови нужди, изразени чрез ефективностите на системите включват:  

 1. ефективност на генератора в подсистемата 

за генериране на енергия серия БДС EN 15316-4 

 2. ефективност на разпределителната мрежа 

в подсистемата за разпределение на енергия 

(БДС EN 15316-3) 

 3. ефективност на автоматиката в 

подсистемата за автоматично управление и 

регулиране (БДС EN 15316-1) 

 4. ефективност на отдаването в подсистемата 

за излъчване на енергия (БДС EN 15316-2; БДС EN 

15316-2-1) 

1 

2 

3 

4 

Брутната потребна енергия за отопление 



Подсистема за генериране на енергия. Ефективности на генераторите 

Генератор Продуктова информация Ново в наредбата 

Котли за отопление и БГВ, в 

които топлината се 

генерира чрез изгаряне на 

изкопаеми горива и/или 

горива от биомаса 

Налична 

Използва се за 

определяне на 

ефективността 

Неналична 

Наредбата предоставя 

референтни стойности 
ηѕ, % 

Изискванията са съобразени с 

делегираните регламенти за 

продуктите във връзка с прилагане 

на изискванията за екодизайн на 

продукти, свързани с 

енергопотреблението 

Термопомпи 

 

Налична 

Ще се използва 

като база за 

адаптиране на 

ефективността 

на 

аеротермалните 

термопомпи  

Неналична 

Наредбата прецизира 

изискванията към 

ефективността 

Предвижда се сезонните 

коефициенти на енергийна 

ефективност в работен режим - 

SCOPon и SEERon , отчетени от 

продуктовата информация за 

екодизайн на термопомпите, да се 

адаптират към местните климатични 

условия на дадено географско 

местоположение в България.  

Когенератори Налична 

Базови данни 

Неналична 

Допълнително проучване 

БДС EN 15316-4-4:2017 

 

Слънчеви топлинни 

системи и PV системи 

Налична 

Базови данни 

Неналична 

Допълнително проучване 

БДС EN 15316-4-3:2017 

 



Нормативната осигуреност на висока ефективност на топло- и студоснабдяването с термопомпи като 

източници на топлина и/или студ, въз основа на която се извършват изчисленията за адаптиране на SCOPon и 

SEERon към местните климатични условия се базира на стойности на технически показатели, отчетени от 

продуктовата информация за екодизайн. Когато такава информация не е налична могат да се използват 

следните данни, както са дадени в: 

Подсистема за генериране на енергия. Ефективности на генераторите 

Нормативна осигуреност на входящите данни в съответствие с приложимите мерки по прилагането 

съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 

2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани 

с енергопотреблението (ОВ, L 285/10 от 31 октомври 2009 г.) 

1. Приложение № 1, Част осма, таблица 8.1 от Наредба № РД-02-20-3 / 9.11.2022 г. – за климатизатори с електрически 
задвижвани компресори, обхванати от Регламент (ЕС) № 206/2012 на Комисията от 6 март 2012 година за прилагане на 
Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на 
климатизатори и вентилатори за разхлаждане 

2. Приложение № 1, Част осма, таблица 8.2 от Наредба № РД-02-20-3 / 9.11.2022 г. –  за генератори на топлина и/или студ, 
обхванати от Регламент (ЕС) 2016/2281 на Комисията от 30 ноември 2016 година за изпълнение на Директива 2009/125/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за определяне на изискванията за екопроектиране към продукти, 

свързани с енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране на въздухоотоплителни продукти, 
охладителни продукти, високотемпературни технологични охладители на течности и вентилаторни конвектори 

3. Приложение № 1, Част осма, таблица 8.3 от Наредба № РД-02-20-3 / 9.11.2022 г. – за отоплителни термопомпени агрегати и 

комбинирани термопомпени агрегати за отопление и БГВ с номинална топлинна мощност ≤ 400 kW, които са обхванати от 
Регламент (ЕС) № 813/2013 на Комисията от 2 август 2013 година за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на отоплителни топлоизточници и комбинирани 
топлоизточници 

 



Подсистема за разпределение на енергия       БДС EN 15316-3 

Методът, предложен в стандарта обхваща изчислението на:  

 топлинните загуби  на разпределителната система за отопление на помещенията, охлаждане 

на помещенията и гореща вода за битови нужди в зоната; 

 възстановимите топлинни загуби за отопление на помещенията, охлаждане на помещенията и 

гореща вода за битови нужди в зоната; 

 потребността от спомагателна енергия на разпределителната система; 

 възстановимата спомагателна енергия в зоната за отопление на помещенията, охлаждане на 

помещенията и гореща вода за битови нужди в зоната; 

 възстановената спомагателна енергия във флуида в зоната за отопление на помещенията, 

охлаждане на помещенията и гореща вода за битови нужди в зоната 



Топлинните загуби на една разпределителна система QX,dis,ls за отопление, охлаждане и DHW с 

циркулационен кръг в една зона за определен период от време се изчисляват по уравнението: 

Възстановимите топлинни загуби на разпределителни системи за отопление на помещенията, 

охлаждане на помещенията и DHW – QHCW,dis,rbl в зоната се изчисляват при граничното условие, че 

тръбопроводите с дължина Lj са разположени в кондиционирани пространства: 



Потребността от спомагателна енергия от разпределителните системи се основава на 

хидравличната проектна мощност на циркулационната помпа, диференциалното налягане на 

тръбната система в една зона в проектната точка, дебита в проектната точка, коефициента на 

енергиен разход на циркулационната помпа в работната точка и времето на работа. 

Стандартната стойност за разпределителни помпи в 

отоплителни кръгове е в съответствие с норма на ЕС № 

622/2012  е  EEI = 0,23 



Концепция въз основа на БДС EN 15316-3 
 

 Да се определят условия при които с приемливо 

приближение ефективността в подсистемата за 

разпределение да се избира по фиксирани стойности без 

детайлни изчисления. 

 Да се определят условията при които се изискват подробни 

изчисления по метода, предложен в стандарта. 

 

Пример: 

 

 

 

  

 



Подсистема за излъчване                            БДС EN 15316-2 

Какво предлага методът от БДС EN 15316-2 

 

Енергийната характеристика се оценява по стойностите на 

повишените температури в помещенията поради неефективността 

на излъчване на системите за отопление и охлаждане.  

 

 



Концепцията на метода в БДС EN 15316-2 използва еквивалентна вътрешна температура и се 

базира на девет вида отклонения на температурата, влияещи се от различни фактори .  

Енергийната характеристика на подсистемата за излъчване  влияе 

на средната вътрешна температура и се базира на устройствата 

за управление в границите на тази система,  балансиращите 

устройства на разпределителната мрежа или на потреблението – 

термостатичните вентили и др. 



• На основата на резултата 

от изчисленията може да 

се изчисли 

характеристична крива 

(годишен коефициент на 

разход) за излъчването при 

отопление и охлаждане.  

Реципрочната му стойност 

дава ефективността на 

излъчване.  

• Общата спомагателна 

енергия на тази под-

система се присвоява на 

отоплителните и 

охлаждащи потребности 

на пространството  



Примери за видове отклонения на температурата – на база стойности по подразбиране от БДС EN 15316-2  

Отклонение на температурата за свободни отоплителни повърхности (радиатори); височини на 

помещенията ≤ 4 m (случай на отопление) 



Примери за видове отклонения на температурата –стойности по подразбиране от БДС EN 15316-2  

За дискусия: Как методиката ще се приложи за целите на динамично 

симулиране на енергопотреблението на сгради?  



… 

Ефективност на автоматиката в подсистемите за генериране, разпределение и излъчване 



За дискусия:  Какъв процент на параметъра „Автоматично управление“ имат системите, показани 

на примерите за целите на компютърна симулация на енергийното потребление на сграда? 

Как оценяваме качеството на управлението на топло/студоподаването? 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


