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ПОЧТИ-НУЛЕВО ЕНЕРГИЕН СГРАДЕН СЕКТОР В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
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REGULATING THE „PASSIVE HOUSE“ STANDARD FOR BUILDING A NEARLY-
ZERO ENERGY BUILDINGS SECTOR IN THE EUROPEAN UNION 
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Abstract: As Borer and Harris argue, „our building practice should alleviate as much as possible the environmental 
debt which the next generation is going to have to pay“ (Pickerill, 2016, p. 17) 

Expectations for enhanced urbanization processes and forecasts for global building growth over the coming 
decades suggest that new construction will increase opportunities to limit the environmental footprint of buildings on 
the environment by applying the certification method of each building. 

The leading international standards for ecological construction are proof of high quality and good building 
characteristics that can achieve different economic, social, environmental, marketing and other effects. 

Their regulation and wider application is a guarantee of optimizing the energy, materials and CO2 emissions into 
the atmosphere and limiting the adverse impact of buildings on the environment throughout their lifecycle. 
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Увод 
Ограничените ресурси, човешкото развитие и 

климатичните промени са въпроси, чийто гене-
зис може да бъде проследен в научни доклади и 
изследвания на представители от различни 
школи и сфери на дейност, отразяващи етапи от 
развитието на човечеството. В някои публика-
ции на автори като J. DiMento, P. Ddoughman, T. 
Letcher, L. Brown, Х. Пимпирев и др., клима-
тичните изменения се отъждествяват с предвес-
тник на суша, бедност, глад и постепенно изчез-
ване на човешкия род. 

Днес те имат своята подчертана актуалност 
предвид активната позиция за устойчиво разви-
тие на държавите. 

Международните усилията в областта на 
екологията и климата са насочени към промени, 
обхващащи законодателства, институционални 
и организационни стратегии, планове и практи-
ки, мерки и действия, предприемани от предста-
вители на научни, политически, бизнес, непра-
вителствени организации и обществата като ця-
ло. Тенденциите за развитие на всички сектори 
в икономиката са в посока ефективно използва-
не на енергийните ресурси, опазване на околна-
та среда, здравето на хората и въвеждането на 
стандарти за изпълнение на дейности, отгова-
рящи във висока степен на принципите за ус-
тойчиво развитие. 

В строителния сектор международните стан-

дарти за екологично строителство и енергийна 
ефективност намират все по-широко приложе-
ние в практиката и предвид тенденциите за ус-
тойчиво развитие все по-осезаемо се откроява 
нуждата от тяхното регламентиране. 

Климатични промени и енергийна 
ефективност 
През последните няколко десетилетия проб-

лематиката свързана с изменението на климата 
и енергийната ефективност е все по-актуална и 
черпи развитие освен от научни изследвания1 и 
от няколко глобални споразумения на междуна-
родната общност: 

• на срещата на върха за Земята през 1992 г. 
в Рио де Жанейро държавите приемат Рамкова 
конвенция на ООН по изменение на климата, с 
която признават съществуването на заплаха от 
увеличение на емисиите парникови газове в ре-
зултат на човешката дейност и поставят крайна 
цел, ограничаване опасните изменения в клима-
тичната система. 

• с Протокола от Киото /1997 г./ междуна-
родната общност определя количествените цели 
за намаляване на емисиите от парникови газове 
във всички основни сектори на икономиката. 
Страните поемат ангажимент за запазване по-
вишаването на световната температура под 2C. 

• през 2015 г. новото глобално споразуме-
ние в областта на климата между 195 държави 
— Парижко споразумение, съдържа план за 
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действие за ограничаване на средната темпера-
тура на глобалното затопляне до под 2 градуса 
по Целзий и предприемане на мерки, които да я 
намалят до 1.5 градуса по Целзий спрямо пре-
диндустриалната епоха. Приносът на всяка 
държа ще зависи от изработването и прилагане-
то на Национални планове за действие в област-
та на климата и прилагане на мерки за ограни-
чаване на вредните емисии, както и от усилията 
на държавната администрация, гражданските 
организации, политически партии и бизнесът да 
обединят усилия и да променят политиките си 
относно екологичните показатели. 

Активната позиция на Европа по въпросите, 
касаещи енергийната ефективност и емисиите 
на въглероден диоксид е регламентирана в ос-
новния стратегически документ на Съюза, Ев-
ропа „2020“, в който една от петте цели, респек-
тивно национална цел на всяка държава-членка 

се отнася до изменението на климата и енерге-
тиката, както и прилежащата ѝ инициатива „ 
Европа за ефективно използване на ресурсите“ 
като начин за ограничаване на глобалното за-
топляне. С обобщаващия термин „цели 
20/20/20“, Европа определя 20% по-ниски нива 
на употреба на първична енергия, 20% по-малко 
емисии на въглероден диоксид и 20% повече въ-
зобновяеми енергийни източници за периода 
2010 – 2020 г. 

Една от дългосрочните цели на ЕС свързана 
с опазване на околната среда е ограничаване на 
емисиите парникови газове с 88 – 90% до 2050 
г. в сравнение с нивото от 1990 г. Определящи 
сектори за редуциране потреблението на енер-
гия са транспорт, сгради, промишленост, всеки 
със съответния дял в потреблението на енергия 
и въздействие върху околната среда. 

 
Фигура 1. Енергийно потребление по сектори 

Безспорно, строителният сектор има ключова 
роля в изпълнението на целите на ЕС за енер-
гийна ефективност. Редица проучвания сочат, 
че най-големите замърсители на околната среда 
са именно сградите, на които се дължи около 
40% от потреблението на енергия и една трета 
от емисиите на CO2. С приемането на стандарти 
за почти нулево потребление на енергия в целия 
ЕС след 2020 г се очаква тези стойности да бъ-
дат намалени по осезаем и устойчив начин. 

Прогноза2 на изследователската организация 
„Навигант рисърч“ за периода 2014-2020 г. 
предвижда нарастване на световния сграден 
фонд от 151,8 млр. кв.м. до 171,6 млрд. кв.м., 
което още веднъж потвърждава ролята на ново-
то строителство, както и мястото, и значението 

на утвърдените рейтингови и сертификационни 
системи за устойчиво строителство в изгражда-
нето на почти-нулево енергиен сграден сектор в 
Европа. Устойчивото строителство като система 
от практики и технологии предполага оптими-
зиране потреблението на енергия, материали, 
суровини, отделяне на емисии и парникови га-
зове и постигане минимизиране на щетите за 
околната среда, икономическа целесъобразност 
и осигуряване на удобство и комфорт за ползва-
телите. 

Възможните подходи за редуциране емисиите 
на парникови газове в сградния сектор са два – 
намаляване потреблението на енергия в новите и 
съществуващите сгради и увеличаване дела на 
енергията от възобновяеми енергийни източници. 
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Основа за тяхното практическо приложение 
са нормативни изисквания и съществуващите 
доброволните строителни стандарти за оценка 
на екологично строителство и енергийна ефек-
тивност. Стандартите са значим инструмент за 
налагане изпълнението на устойчиви проекти в 
практиката, което определя и необходимостта 
от утвърждаването им в нормативната база като 
задължително изискване към строителната 
практика. 

Тяхното регламентиране ще повиши енер-
гийната ефективност в сградния сектор и значи-
телно ще ограничи емисиите на въглероден ди-
оксид в атмосферата. 

Първата регулация на енергийната ефектив-
ност представлява допълнително изискване към 
сградите по отношение на съществуващите об-
щи строителни норми. 

В контекста на устойчивото развитие и стро-
ителство изискванията към сградите и техните 
характеристики се разширяват. Ограничаване на 
отпечатъка върху околната среда, намаляването 
на въглеродните емисии, енергийна ефектив-
ност, комфорт на обитаването са само част от 
характеристиките, на които трябва да отговарят 
сградите на ХХI век. Това поставя въпроса за 
енергийната ефективност в по-широкия кон-
текст на проектирането, строителството и експ-
лоатацията на сградите и необходимостта от 
регламентиране на стандарти за оценка и сер-
тифициране на устойчивостта на сградите, не 
само като пожелателни и доброволни, а като 
част от задължителните нормативни изисквания 
за постигане на екологично строителство при 
съответното отчитане на съществуващите ико-
номически и социални условия. 

Ползите от възприемането на подобен под-
ход са безспорни: повече покрити критерии за 
екологичност при по-малко или почти никакви 
разходи на етап проектиране, по-висока обща 
оценка на сградата и ограничено въздействие 
върху околната среда.  

Съществува многообразие от термини, с кои-
то една сграда може да бъде окачествена като та-
кава, която има ограничено въздействие върху 
околната среда. Зелена, екологична, почти нуле-
во енергийна, пасивна, „плюс енергийна сграда“ 
или устойчива, тя трябва да отговаря на базови 
критерии за достигане на необходимите сградни 

показатели и характеристики за екологичност. 
Според съществуващите концептуални разбира-
ния и сертификационни системи, някои от тях са: 

• подобряване енергийната ефективност на 
сградата и намаляване на CO2 емисиите; 

• управление на строителния процес и екс-
плоатацията на сградите; 

• комфорт на обитаване и подобряване на 
жизнената среда – светлина, шум, качество на 
въздуха, топлинен комфорт и др. 

• осигуряване на транспортни услуги при 
намалено използване на моторни превозни 
средства и насърчаване на алтернативни методи 
за транспорт; 

• мониторинг и управление на консумация-
та на вода и насърчаване на намаляването на 
потреблението й; 

• използване на строителни материали с 
ниско въздействие върху околната среда, ре-
циклиране и повторна употреба на някои от тях. 

Предвид тенденциите в строителния сектор 
към ограничаване дела на енергията от невъзоб-
новяеми източници на енергия и редуциране на 
емисиите на CO2, следва да се направи разгра-
ничение между съществуващите архитектурни и 
строителни концепции – и производните от тях 
типове сгради – зелени, пасивни, почти-нулево 
енергийни, устойчиви, както и изясняване на 
разбирането за енергийно ефективни и пасивни 
сгради. 

Основното различие се състои в базовия по-
казател за енергийна ефективност и критерий за 
устойчивост – норма за специфична годишна 
консумация на енергия за отопление, както и 
наличие на ВЕИ. При нискоенергийната сграда 
са заложени мероприятия и действия за използ-
ване на по-малко енергия, докато пасивната е в 
най-висша степен енергийно ефективна и неза-
висима сграда и позволява постигане на поло-
жителен енергиен баланс, което означава, че 
сградата генерира повече енергия, отколкото 
използва. 

Фигура 2 представя съпоставка между раз-
личните концептуални разбирания за енергий-
ноефективна сграда съобразно специфичния 
сграден показател за годишно енергопотребле-
ние: 
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Фигура 2. Специфична годишна консумация на енергия (kWh/m2) от енергийноефективни сгради 

В перспектива изграждането на почти-нулево 
енергиен сграден сектор налага постигане на 

следните енергийни характеристики на новите 
сгради до и след 2050 г.: 

Таблица 1.  
Енергийни характеристики на новите сгради до и след 2050 г. 

Енергийни характеристики 2020 г 2050 г. 
Енергийни потребности  
на сградата 

Почти нулеви Плюс /сградата произвежда повече 
енергия, отколкото потребява/ 

Дял на ВЕИ Висок Много висок 
Ефективност на системите за 
отопление, охлаждане и венти-
лация на сградата 

Висока Много висока 

Комфорт на обитаваната среда Висок Много висок 
 
Световни стандарти за сертифициране и 

оценка екологичността на сградите 
Регламентирането на международните мето-

ди за оценка и сертифициране на сгради е неот-
менно свързано с постигането на съответствие 
на сградите с необходимите екологични крите-
рии за устойчиво строителство. В по-тесен сми-
съл, напредък в надграждането на националните 
норми за енергийна ефективност и постигането 
на по-високи енергийни характеристики на 

сградите като един от базовите критерии за еко-
сгради, е именно прилагането на конкретен 
стандарт още на етап проектиране и съответно-
то продължаващото действие през целия жизнен 
цикъл на сградите. Изборът на строителен стан-
дарт, който да послужи като основа за реализи-
рането на концепцията за почти-нулево енер-
гийни сгради /Nearly Zero Energy Buildings/ в ЕС 
зависи в голяма степен от възможностите за 
постигане на следните по-важни ефекти:  
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Фигура 3. Ефекти от въвеждане на задължителен стандарт в новото строителство след 2020 г. 

От световно признатите стандарти за еколо-
гично строителство, BREEAM (Building Re-
search Establishment Environmental Assessment 
Method), LEED (Leadership in Energy and Envi-
ronmental Design), DGNB (Deutsche Gesellschaft 
für Nachhaltiges Bauen), стандартът „Passive 

House“ в най-голяма степен отговаря на крите-
риите за почти-нулево енергийна сграда, с въз-
можности за постигане характеристиките на 
„плюс енергийна“, допринася за постигане на 
четирите групи ефекти и разрешаването на ком-
плекс от проблеми, представени в Таблица 2. 

Таблица 2: 
 Международни стандарти за екологично строителство 

BREEAM LEED DGNB Passive House 
Първият в света 
метод за оценка и 
сертификация на 
еко-сгради 

Акцент върху екологичните 
изисквания за „зелена сгра-
да“ 

Оценката включва равно-
поставено икономическите 
и социални аспекти  

Стандарт за енергийное-
фективна архитектура 
 
 

Приложение на 
всеки етап от жиз-
нения цикъл на 
сградата 

Сертификацията обхваща 
целия жизнен цикъл на 
сградата – проектиране, 
строителство, експлоатация 
и поддръжка, модернизация 
и реконструкция 

Оценява цялостния жизнен 
цикъл на обекта, включи-
телно въздействието на из-
ползваните материали върху 
околната среда след нейно-
то разрушаване 

Прилага се на етап проек-
тиране на сградата, както и 
за подобряване енергийни-
те характеристики на вече 
съществуващи сгради 

Насърчава повтор-
ната употреба на 
материали  

Акцентира върху местния 
произход на използваните 
материали, ниска токсич-
ност, рециклируемост 

Използват се рециклируеми 
и рециклирани материали 

Материали, отговарящи на 
регламентирани коефици-
енти на топлопроводимост, 
въздухонепроницаемост, 
топлопреминаване и др.  
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BREEAM LEED DGNB Passive House 
Прилага се на ниво 
проект, в процеса 
на строителството 
или при вече пост-
роени сгради 

Отдава приоритетно значе-
ние на ранното планиране 

Ранно планиране качествата 
на сградата с участие на ин-
веститор, проектант, полз-
вателя, обществеността 

Интелигентно проектиране 
чрез пакет Passive House 
Planning Package  

Имерва екологич-
ния баланс на 
сградата 

Имерва екологичния баланс 
на сградата  

Включва икономическите 
аспекти в оценката на сгра-
дите въз основа на разходи-
те за нейното строителство, 
поддръжка и експлоатация. 

Изготвяне на енергиен ба-
ланс и изчисляване годиш-
ното потребление на енер-
гия на база данни от потре-
бителя и характеристики на 
сградата 

Базов критерий за 
енергийна ефек-
тивност, характе-
рен за нискоенер-
гийна сграда  

Специфичен разход на 
енергопотребление ≤ 50 
kWh/m2 

Специфичен разход на 
енергопотребление ≤ 50 
kWh/m2 

Специфичен разход на 
енергопотребление ≤ 15 
kWh/m2+ ВЕИ  

 
„Passive House“ – основа за изграждане на 

почти-нулево енергиен сграден сектор 
Един от най-значимите инструменти за сти-

мулиране по-ниското потребление на енергия и 
намаляване енергийните разходи в сградите е 
Директива 2010/31/ЕС на Европейския парла-
мент и Съвета относно енергийните характерис-
тики на сградите като част от европейското зако-
нодателство. Тя е транспонирана в законодателс-
твото на 28-те страни членки и въз основа на 
разпоредбите ѝ всяка от тях следва да разработи 
национални планове и национални определения 
за почти-нулево енергийни сгради. Въз основа на 
Националния план за сгради с близко до нулево-
то потребление на енергия 2015 – 2020 г. на Бъл-
гария, базовото определение в Директивата и 
множество симулации на потребление на рефе-
ренти сгради от различни категории и научни из-
следвания в областта на енергийната ефектив-
ност, националното определение за сграда с 
близко до нулево потребление на енергия я де-
финира като „сграда, която отговаря едновре-
менно на следните условия:  

а) енергопотреблението на сградата, опреде-
лено като първична енергия отговаря на клас А 
от скалата на класовете на енергопотребление за 
съответния тип сгради; 

б) не по-малко от 55 на сто от доставената 
енергия за отопление, охлаждане, вентилация, 
гореща вода за битови нужди и осветление е 
енергия от възобновяеми източници, разположе-
ни на място на ниво на сградата или в близост до 
сградата.“ 

Повишаването на сградната ефективност и 
въвеждането на почти-нулево енергийни сгради, 

Nearly Zero Energy Buildings /NZEBs/ като за-
дължителен европейски стандарт в новото стро-
ителство след 2020 г. поставя още веднъж въпро-
са за избора на инструмент извън съществуващи-
те нормативно регламентираните изисквания за 
енергийна ефективност. 

Това, което дава предимство на стандарта 
„Passive House“ за изпълнение целите на Европа, 
относно енергийната ефективност, са ниското 
потребление на енергия и специфичният подход 
към проектирането, който вече е доказан в прак-
тиката на редица европейски градове. 

Прилагането на петте принципа на пасивната 
сграда: конструкция без термо мостове, високо-
ефективни прозорци, вентилация с възстановява-
не на енергия, качествена топлинна изолация и 
херметичност в съчетание със специализиран 
софтуер за проектиране PHPP, са висока гаран-
ция, че всички критерии и задължителни изиск-
вания на стандарта „Passive House“ за пасивно 
строителство са изпълними и възможно най-
добрата основа за почти-нулево енергийна сгра-
да. 

Освен това европейският подход за почти-
нулево енергийно потребление на енергия в 
сградния сектор с основа за приложение стан-
дарта „Passive House“ може да бъде обоснован 
като най-добрия избор от съществуващите архи-
тектурни и строителни концепции и предвид 
следните по-важни причини: 

• стандартът „Passive House“ e комплексен 
подход с ясно дефинирани критерии за постигане 
на оптимално равнище на енергийна ефектив-
ност; 

• има универсално приложение – съвместим 
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с всеки архитектурен стил, подходящ за всички 
типове сгради; 

• с успешно практическо приложение на хи-
ляди сгради в продължение на повече от 20 го-
дини; 

• доказана основа за сградите с положителен 
енергиен баланс, почти -нулево енергийни и нис-
коенергийни сгради; 

• текущо усъвършенстване на стандарта в 
научно-изследователски програми; 

• висока икономическа целесъобразност – 
сумата на общите разходи за пасивните сгради е 
по-ниска от тази за сградите, построени в съот-
ветствие с действащите в момента енергийни 
стандарти; 

• екологична целесъобразност – редуциране 
на емисиите на въглероден диоксид с възмож-
ност за постигане на положителен енергиен ба-
ланс; 

• социална целесъобразност – подобряване 
качеството на жизнената среда за всички социал-
ни групи. 

Световните тенденциите за развитие на стро-
ителния сектор в посока ефективно използване 
на енергийните ресурси, намаляване на еколо-
гичния отпечатък на сградите, прилагане на тех-
ники и стандарти, които да осигурят едновре-
менно екологична, икономическа и социална це-
лесъобразност на новото строителство, придоби-
ват актуалност и в България. Регламентирането 
на стандарта „Passive House“ е предпоставено от:  

• членството на страната ни в ЕС и транспо-
ниране на европейските директиви в българското 
законодателство; 

• ратифициране на Протокола от Киото и 
изработването на Национален план за почти- ну-
лево енергийни сгради; 

• Парижкото споразумение в областта на 
климата от 2015 г. 

Съществен принос в практическата реализа-
ция на поетите ангажименти и постигане на 
стратегическите цели на национално, европейско 
и световно ниво имат: 

• участието на местните власти в европейски 
споразумения и инициативи за насърчаване нап-
редъка в борбата срещу изменението на климата 
– Споразумение на кметовете (Covenant of 
Mayors ), Кметовете се адаптират (Mayors adapt) 
и др.; 

• изпълнение на пилотни проекти от общи-
ните за почти-нулево енергийни сгради по про-

ект PassREg – Региони на пасивната сграда; 
• инвестиционната активност на територи-

алните общности по оперативна програма „Реги-
они в растеж“ и приоритетна ос „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“; 

• наличие на НПО с активна позиция и дейс-
твия в областта на ефективното енергопотребле-
ние. 

Заключение 
Утвърждаването на стандарта „Passive House“ 

като задължително изискване към строителната 
практика има ключово място за ограничаване 
екологичния отпечатък на сградите и влиянието 
на новия сграден фонд върху перспективите за 
по-ефективно използване на ресурсите. 

Според проучвания стандартът е подходяща 
основа за реализиране на концепцията за почти-
нулево енергийни сгради, Nearly Zero Energy 
Buildings / NZEBs/, която след 2020 г. ще бъде 
практически приложима алтернатива на бъдещо-
то строителство на новите сгради в Европа. 

В Брюксел вече е приет закон, според който 
след 2015 г. всички нови сгради трябва да са пос-
троени по стандарт „Passive House“. 

Европейски градове, които задължително из-
ползват пасивния стандарт при строителството 
на обществени сгради са – Хановер, Франкфурт, 
Фрайбург, Хайделберг, Антверпен и др. 

Активността на местните власти в България 
би следвало да надгради участието в мрежи за 
обмен на добри практики и реализацията на пи-
лотни проекти по стандарта „Passive House“ и в 
съответствие с европейския опит, те да пристъ-
пят към изпълнението на Директива 2010/31/ЕС, 
според която „Публичният сектор във всяка 
държава-членка следва да е водещ в областта на 
енергийните характеристики на сградите, поради 
което в националните планове следва да бъдат 
заложени по-амбициозни цели за сградите, зае-
мани от публични органи.“ 

Според специалисти в областта на недвижи-
мите имоти в България тенденцията за еко стро-
ителство е все още далечна алтернатива на тра-
диционните строителни норми и изисквания към 
сградите. Причина за липсата на интерес от 
страна на инвеститорите към добавената стой-
ност, която дава еко строителството, е че то все 
още не води до повишаване на наемните цени 
или по-висока заетост на имотите. Освен това в 
България липсват финансови стимули от страна 
на държавата за неговото популяризиране и реа-
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лизация. В Австрия, при доказан екологичен 
ефект държавата възстановява 30% от направе-
ната инвестиция. Въпреки това през последните 
няколко години има достатъчно примери за реа-
лизирани проекти, както в публичния, така и в 
частния сектор, които са изпълнени в съответст-
вие със съществуващите сертификационни сис-
теми и отговарят в голяма степен на критериите 
за устойчивост, предвид популяризирането на 
корпоративната социална отговорност в частния 
сектор и безспорните икономически изгоди от 
еко строителството. 

В България широко практическо приложение, 
предимно, в строителството на бизнес имоти има 
стандартът Breem. Повечето ползвателите на 
офиси с устойчиви характеристики са представи-
тели на международни компании с вече изграде-
ни предпочитания към предимствата на еко 
строителството. 

По отношение на стандарта „Passive House“, 
първата българска „пасивна“ обществена сграда, 
сертифицирана от Института за пасивни сгради в 
Дармщат, Германия е детска градина „Слънце“, 
гр. Габрово. 

Към настоящия момент над 30 специалисти 
по сертифициране на пасивни сгради са лицензи-
рани от Института в Дармщат, а делът на фирми-
те в архитектурното проектиране, които приори-
тизират енергийната ефективност, въвеждането и 
прилагането на съвременните стандарти за нис-
коенергийни и пасивни сгради, използване на въ-
зобновяеми енергийни източници и рециклируе-
ми строителни матриали, нараства. 

Предвид нормативните изисквания на Дире-
тива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и 
Съвета относно енергийните характеристики на 
сградите и адаптирането на местното законода-
телство към новата регламентация, съществуват 
законови възможности, пасивният стандарт да 
добие задължителен характер за новопостроени-
те сгради и реновирането на вече съшествуващи. 
Той е добра основа за нискоенергийно строител-
ство и неговото по-широко приложение би га-
рантирало изпълнение на стратегическата цел на 
Европейската комисия – изграждане на почти-
нулево енергиен сграден сектор в Европа. 
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