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Програма BG04 - 04 - 05
„ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА
АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ,
СВЪРЗАН С МЕРКИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ
ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“

Програма BG04
„Енергийна ефективност и
възобновяема енергия”
Програмен оператор: Министерство на икономиката,
енергетиката и туризма (сега Министерство на
икономиката и енергетиката, МИЕ)
Програмен партньор на Донора: Дирекция за водни
ресурси и енергия (NVE) към Министерството на петрола
и енергетиката, Кралство Норвегия
Цел на Програмата: Намаляване на емисиите на
парникови газове и замърсители на въздуха. Програмата
ще допринесе за намаляване на 35 хил. т СО2
Средства по Програмата: 15 600 288 евро, от които 13
260 245 евро (85 %), безвъзмездна финансова помощ
(БФП), държавно съфинансиране - 2 340 043 евро (15%)

Европейска политика и законодателство в
областта на енергийната ефективност и
енергията от ВЕИ
Енергийната ефективност се превръща във все по-важен
приоритет в политиката на много страни не само в Европа,
но и по света. Широко се признава, че тя се явява найикономичното и достъпно средство за решаването на
редица проблеми, свързани с устойчивото и дългосрочно
обезпечаване с енергия, осигуряване на енергийна
безопасност, преодоляване на социално-икономическите
последствия от постоянно растящите цени на енергията и
минимизиране на вредните въздействия върху околната
среда.

Европейска политика и законодателство в
областта на енергийната ефективност

Европейска политика и законодателство в
областта на енергийната ефективност
Стратегия 2020 на ЕС за енергетиката
Приоритети:
- Ограничаване използването на енергия в Европа;
- Изграждане на общоевропейски интегриран енергиен
пазар;
- Даване на повече права на потребителите и постигане на
най-високо ниво на безопасност и сигурност;
- Разширяване водещата роля на Европа в развитието на
енергийните технологии и иновациите;
- Укрепване на външното измерение на енергийния пазар
на ЕС.

Европейска политика и законодателство в
областта на енергийната ефективност
Енергийна пътна карта на ЕС до 2050 г.
Цел:
- Постигане на 80-95% понижаване на въглеродните
емисии до 2050 г. под нивата от 1990 г.;
- Подобряване на конкурентоспособността и сигурността
на доставките за Европа при ниска въглеродна
интензивност.

План за действие по енергийна
ефективност на ЕК
Какво предлага новият План за енергийна ефективност?
• Поне 3% от обществените сгради да се реновират на година
• Въвежда критерии за ЕЕ в обществени поръчки
• Задейства процеса на обновяване на частните сгради и за
подобряване на енергийната ефективност на уредите
• Изисквания за ЕЕ на промишлени съоръжения, системи за
енергиен мениджмънт за големи компании
• Въвеждане на интелигентни мрежи и интелигентни
измервателни уреди за оптимизиране на потреблението на
енергия и за изчисляване на спестяванията на енергия от
мерки по ЕЕ

Европейска политика и законодателство в
областта на енергийната ефективност

Директива 2012/27/ЕС за енергийна
ефективност
Директива 2010/31/ЕС за енергийните
характеристики на сградите

Директива 2012/27/ЕС
за енергийна ефективност
Цели и методи:
-

В политическия ангажимент на държавите членки за икономии на
енергия са включени по-строги минимални изисквания към
схемите за задължения за ЕЕ на енергоснабдителните
предприятия, за енергийното оборудване и за използване на
енергия от възобновяеми източници;

-

Доставчиците на енергия на дребно и/или
енергоразпределителните предприятия, които са единствените лица
със задължения за ЕЕ, следва да оптимизират доставките и
мрежите си;
Подобряването на ЕЕ при крайните потребители на енергия може
да се постигне чрез успешното съчетаване на трите ключови
елемента – измерима цел за подобряване показателите на ЕЕ,
задължените лица, които трябва да постигнат целта, и схема за
задължения за ЕЕ, която ясно определя приложимите за постигане
на целта дейности по ЕЕ.

-

Директива 2012/27/ЕО за енергийна
ефективност

 Задължително реновиране на 3% от РЗП годишно на обществени сгради с
РЗП над 250 кв.м. Отнася се за сгради, които не отговарят на минималните
изисквания за енергийна ефективност;
 Сградите се подреждат по приоритет на големината на
енергопотреблението
 При постигане подобряване на енергийните характеристики на повече от 5
на сто от общата разгъната застроена площ на отопляваните и/или
охлаждани сгради – държавна собственост, използвани от държавната
администрация, през дадена година излишъкът може да се прехвърли към
всяка от предходните три или към всяка от следващите три години.

Директива 2012/27/ЕО за енергийна
ефективност
 Публичните власти да закупуват продукти, услуги и сгради с висока ЕЕ;
 Въвеждане на система за енергийно управление;
 Насърчаване използването на ЕСКО дружества за енергийни услуги и
договори за енергоспестяване с гарантиран резултат;
 Създаване на публичен списък на ЕСКО фирмите
 Осигуряване на примерни договори за енергоспестяване с гарантиран
резултат в публичния сектор;
 Енергийните доставчици да раелизират дейности и мерки за повишаване
на ЕЕ към крайните клиенти равностойна на 1,5% от годишните им
продажби на енергия;
 Задължителни енергийни одити за големите предприятия;
 Въвеждане на схеми за квалификация и сертифициране на доставчиците
на енергийни услуги;
 Повишаване на ефективността на производството, преноса и доставките
на енергия.

Директива 2012/27/ЕС
за енергийна ефективност
Цели и методи:
- Всяка реализирана мярка за подобряване на ЕЕ трябва да подлежи
на сигурна процедура за верификация (потвърждаване) по
независим начин от квалифицирани или акредитирани лица;
- Енергийните обследвания следва да бъдат задължителни и
регулярни за големите предприятия, тъй като при тях могат да се
постигнат значителни икономии на енергия;
- Създаване на схеми за подпомагане на МСП за повишаване на ЕЕ
- Задължение за определяне на минимални изисквания за енергийни
характеристики на сгради или на обособени части от сгради.
- Целесъобразни разходно ефективни подобрения на
енергийната ефективност

Споразумение на кметовете
(Covenant of Mayors)
Конвент на кметовете – ангажименти
• Да надхвърлят целите за енергия и климат на Европа за 20%
намаление на емисиите CO2 до 2020
• Да изготвят План за действие за устойчива енергия - Sustainable
Energy Action Plan (SEAP)
• Да го приведат в действие и да отчитат напредъка по него

• Организирането на енергийни дни
• Да окуражат други общини да се присъединят към инициативата

Какво получават подписалите
Споразумението?





Помощ при разработването и прилагане на плановете
(SEAP)
Помощ в търсенето на финансиране на предвидените
мерки
Възможност да положите основата на енергийната
независимост на общината и гражданите й и да
осигурите повече заетост в местната икономика

Общо –5091!
31 градове в България:
Асеновград, Баните, Банско, Белослав, Бургас, Варна, Враца,Вълчи
дол, Добрич, Долни Чифлик, Дългопол, Генерал Тошево, Годеч,
Ихтиман, Каварна, Карлово, Козлодуй, Костинброд, Лом, Лъки,
Мездра, Мизия, Неделино, Несебър,Оряхово, Павликени,
Петрич, Поморие, Созопол, София и Чепеларе

Директива 2010/31/ЕО относно енергийните
характеристики на сградите
40% от общото енергийно потребление в ЕС се пада на сградния фонд
Цел: подобряването на енергийните характеристики на сградите
Директивата определя изисквания по отношение на:
 общата методологична рамка за изчисляване на енергийни
характеристики на сгради и части от тях;
 енергийните характеристики на нови и съществуващи сгради и
части от тях, сградни компоненти и външни ограждащи елементи;
 националните планове за увеличаване на броя на сградите с близко
до нулево нетно потребление на енергия;
 енергийното сертифициране на сгради или части от тях;
 редовната инспекция на отоплителните и
климатични инсталации;
 системите за независим контрол на
сертификатите за енергийни характеристики
и докладите от инспекциите.

Европейски и български стандарти, свързани
с енергийния мениджмънт




Стандарт БДС EN ISO 50001 за „Системи за управление на
енергията”
ЕN 16212:2012 за методите за изчисляване на енергийната
ефективност и енергийните спестявания
EN 16231:2012 за сравнителен анализ/бенчмаркинг на
енергийната ефективност.

Новите стандарти предоставят система за управление
на енергията, методология и методи за съпоставяне и
оценка на енергийната ефективност и енергийните
спестявания.
Тяхното прилагане в българската практика, в частност в
общините, значително ще облекчи и улесни процеса на
управление на енергийната ефективност, оценката,
доказването и потвърждаване на енергийните
спестявания.
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Национално законодателство в областта
на енергийната ефективност

Закон за енергийната ефективност
(Регламентира отношенията, възникващи във връзка с провеждането
на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност)
Закон за енергетиката
(Създава предпоставки за енергийна сигурност на страната, при
ефективно използване на енергията и енергийните ресурси)

Закон за енергията от възобновяеми източници
(Икономически ефективно използване на енергията от възобновяеми )
Закон за устройство на територията

Закон за местните данъци и такси

Закон за енергийната ефективност

Цели и методи:
-

Националната цел за енергийни спестявания се определя от Народното
събрание в Национална стратегия по енергийна ефективност

-

На всеки 3 години се приемат и се актуализират Национални планове,
съдържащи конкретни мерки за подобряване на ЕЕ при крайното
потребление на енергия;

-

За провеждане на устойчива политика по повишаване на ЕЕ се прилагат:
 Системи от дейности и мерки за повишаване на ЕЕ при
производството, преобразуването, преноса, разпределението и
доставката на енергия, както и при крайното потребление;
 Въвеждане на схеми за задължения за енергийни спестявания;
 Развитие на пазара и насърчаване предоставянето на
енергийноефективни услуги;

 Въвеждане на финансови механизми и схеми за подпомагане на
изпълнението на националната цел за ЕЕ

Закон за енергийната ефективност

Цели и методи:
Държавната политика по ЕЕ се провежда от:
- Министъра на енергетиката – ЕЕ при производството , преноса и
разпределението на енергия, както и при крайното потребление;
- Министъра на икономиката – ЕЕ в малки и средни предприятия и в
промишлени системи;
- Министъра на регионалното развитие и благоустройството – ЕЕ в
нови и съществуващи сгради и при обновяване на жилищния
сграден фонд;
- Министъра на транспорта, информационните технологии и
съобщенията – ЕЕ в транспортния сектор;
- Изпълнителния директор на АУЕР – осигурява изпълнението и
контрола на всички дейности по изпълнението на националните
планове за ЕЕ и поддържа информационна система за състоянието
на енергийната ефективност.

Закон за енергийната ефективност

Задължения:
Чл. 12. (1) Държавната политика в областта на енергийната
ефективност се изпълнява от всички държавни и местни органи.
(2) За целите по ал. 1 държавните и местните органи
разработват и приемат програми по енергийна ефективност,
съответстващи на целите, заложени в националните планове
(3) Програмите по ал. 2 се разработват при отчитане на
стратегическите цели и приоритети на регионалните планове за
развитие на съответните райони по чл. 4, ал. 3 от Закона за
регионалното развитие и перспективите им за устойчиво икономическо
развитие.
(4) Средствата за изпълнение на програмите по ал. 2 се
осигуряват в рамките на бюджетите на държавните органи и на
общините.
(5) Изготвят ежегодни отчети за напредъка по изпълнение на
програмите

Закон за енергийната ефективност

Задължения:
(6) Отчетите по ал. 5 съдържат описание на дейностите и мерките,
посочват размера на постигнатите енергийни спестявания и се
представят не по-късно от 1 март на годината, следваща годината на
изпълнение на съответните дейности и мерки.
(7) Отчетите по ал. 5 се изготвят по образец, утвърден от
изпълнителния директор на агенцията.
(8) Отчетът за изпълнението на националния план за действие по
енергийна ефективност включва информация за:
1. изпълнението на националната цел за енергийна
ефективност;
2. първичното и крайното енергийно потребление;
3. крайното енергийно потребление и брутната добавена
стойност по сектори;
4. разполагаемия доход на домакинствата;
5. брутния вътрешен продукт;

Закон за енергийната ефективност
Задължения:
6. производството на електрическа енергия от
топлоелектрически централи;
7. производството на електрическа енергия чрез комбинирано
производство на топлинна и електрическа енергия;
8. производството на топлинна енергия от топлоелектрически
централи;
9. производството на топлинна енергия от комбинирани
топлоелектрически централи, включително промишлена отпадна
топлина;
10. разхода на гориво за производството на топлинна енергия;
11. пътникокилометрите (pkm), в случай че информацията е
налична;
12. тонкилометрите (tkm), в случай че информацията е
налична;
13. комбинираните транспортни километри (pkm + tkm), в
случай че информацията по т. 11 и 12 не е налична;
14. населението на страната;

Закон за енергийната ефективност

Цели и методи:
- В съответствие със ЗЕЕ за изпълнение на националната цел за
енергийни спестявания се задължават да управляват енергийната
ефективност следните групи лица:
 търговци с енергия;
 собственици на сгради за обществено обслужване в
експлоатация с РЗП над 250 m2
 собственици на промишлени системи (ПС) с годишно
потребление на енергия над 3000 МWh
 системи за външно изкуствено осветление в населени места
са над 20 000 жители.

Закон за енергийната ефективност

Дейности за повишаване на енергийната ефективност:
 Намаляване на разходите на енергия при производството, преноса и
разпределението на енергия, както и при крайното потребление на енергия;
 Обучение и придобиване на квалификация в областта на енергийната
ефективност на лицата, предоставящи енергийноефективни услуги;
 Оценка за съответствие на инвестиционните проекти на сгради по
отношение на изискванията за ЕЕ;
 Обследване и сертифициране за енергийна ефективност на сгради;
 Проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с
водогрейни котли и на климатични инсталации в сгради;
 Обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени
системи и системи за външно изкуствено осветление;
 Управление на енергийната ефективност;
 Предоставяне на енергийноефективни услуги;

 Повишаване на осведомеността на домакинствата.

Закон за енергийната ефективност

Механизми за повишаване на ЕЕ :

 Доброволни споразумения;
 Предоставяне на енергоефективни услуги в т.ч чрез
договори с гарантиран резултат;
 Удостоверения за енергийни спестявания;
 Национална информационна система за ЕЕ;
 Национален фонд „ЕЕ и ВЕИ”

Закон за енергийната ефективност

Обследване за енергийна ефективност - процес, основан на
систематичен метод за определяне и остойностяване на енергийните
потоци и разходи в сгради, предприятия, промишлени системи и
системи за външно изкуствено осветление, определящ обхвата на
технико - икономическите параметри на мерките за повишаване на
енергийната ефективност.
Повишаване на енергийната ефективност - резултат от
изпълнението на мярка или дейност, който води до намаляване на
съотношението
между вложеното количество енергия и изходното
количество
произведена стока, услуга или енергия без влошаване
на качеството или друга характеристика.
Краен клиент - всяко физическо или юридическо лице, което купува
енергия за собствено ползване.

Закон за енергийната ефективност

Обследване за енергийна ефективност е задължително за:
 предприятия за производство, които не са малки и средни
предприятия;
 предприятия за предоставяне на услуги, които не са малки и
средни предприятия;
 промишлени системи, чието годишно потребление на
енергия е над 3000 MWh ;
 системи за външно изкуствено осветление, разположени
в населено място с население над 20 000 жители.

Обследване за енергийна ефективност се извършва
най-малко веднъж на 4 години

Закон за енергийната ефективност

Ново обследване за енергийна ефективност е задължително за:
 промишлени системи - една година след извършени основни
промени в технологичното оборудване и/или
производствените системи, промяна на горивната база и
начина на преобразуване на енергия;
 системи за външно изкуствено осветление - една година
след извършени промени в инсталацията (подмяна на
осветителни тела, промяна на схемите за осветление
и/или енергозахранване) или когато са променени
изискванията към осветеността на осветявания обект.
Собствениците на предприятия, промишлени системи и системи
за външно изкуствено осветление, които подлежат на
задължително обследване, подават в АУЕР ежегодно до 31 януари
декларация по образец за годишното потребление на енергия за
предходната година.

Закон за енергийната ефективност

Обследване и сертифициране на сгради е задължително за:
 Всички сгради за обществено обслужване в експлоатация с
разгъната застроена над 250 кв. м, подлежат на
задължително обследване и сертифициране с изключение
на сградите по ал. 2.
 Собствениците на сгради са длъжни да изпълнят мерките за
достигане на минимално изискващия се клас на енергийно
потребление, предписани от първото обследване, в
тригодишен срок от датата на приемане на резултатите от
обследването.
 Собствениците на сгради за обществено обслужване с
разгъната застроена площ над 250 кв. м, за които има
издаден сертификат за енергийни характеристики, са
длъжни да поставят сертификата на видно място в
сградата.

Закон за енергийната ефективност

Обследване и сертифициране на сгради:
 Сертификатът за енергийни характеристики на сграда в
експлоатация се актуализира при извършването на
дейности, водещи до промяна на енергийните
характеристики на сградата: реконструкции, основно
обновяване, основен ремонт, който обхваща над 25 на сто от
площта на външните ограждащи конструкции и елементи на
сградата, и преустройства на съществуващи сгради.
 Мерките за повишаване на енергийна ефективност, които се
препоръчват при всяка реконструкция, основно обновяване,
основен ремонт на сграда или на части от сграда в
експлоатация, се оценяват по отношение на техническата и
икономическата целесъобразност за използване на
алтернативни инсталации и системи за оползотворяване на
енергия от ВЕИ

Закон за енергийната ефективност

Обследване и сертифициране на сгради:

 Енергийните характеристики трябва да съответстват на
минималните нормативни изисквания, след изпълнение на
реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, които
водят до промяна на енергийните характеристики на
сградата.

Основни приложими стандарти

БДС EN ISO 50001:2011 - системи за управление на енергията
Целта на стандарта е да позволи на организациите да установят системите
и процесите, необходими, за да се подобрят енергийните характеристики,
включително енергийната ефективност, използването и потреблението на
енергията. Прилагането на този стандарт има за цел да доведе до намаление
на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околна
та среда и енергийните разходи чрез систематично управление на енергията.
БДС EN 15900:2010 Услуги за енергийна ефективност.
БДС EN 16247-1:2012 Енергийни одити. Част 1: Общи изисквания
БДС EN 16247-2:2014 Енергийни одити. Част 2: Сгради
БДС EN 16247-3:2014 Енергийни одити. Част 3: Процеси
БДС EN 16247-4:2014 Енергийни одити. Част 4: Транспорт
БДС EN 16231:2012 Методология за сравнителен анализ (бенчмаркинг) на
енергийната ефективност
БДС EN 16212:2012 “Енергийна ефективност и изчисляване на енергийни
спестявания. Методи „отгоре-надолу” и „отдолу- нагоре“
БДС EN 15459:2008 „Енергийна характеристика на сградите. Процедура за
икономическа оценка на енергийните системи в сгради“

Закон за енергийната ефективност

Национални подзаконови актове, свързани с енергийната ефективност:
 Наредба за методиките за определяне на националните индикативни
цели, реда за определяне на тези цели като индивидуални цели за
енергийни спестявания между лицата по чл.10, ал.1 от ЗЕЕ, допустими
мерки по енергийна ефективност, методики за оценяване и начините за
потвърждаване на енергийните спестявания от 08.11.2011 г.
 Наредба № РД-16-346 от 2 април 2009 г. за показателите за разход,
енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за
извършване на обследвания за енергийна ефективност на промишлени
системи

 Наредба № РД-16-932 от 23 октомври 2009 г. за условията и реда за
извършване на проверка за енергийна ефективност на
водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл.27, ал.1 и чл.28,
ал.1 от ЗЕЕ и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях
 Наредба № 16-1594 от 13.11. 2013 г. за обследване за енергийна
ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на
сгради
 Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. за показателите за разход
на енергия иенергийните характеристики на сгради

Закон за енергийната ефективност

Какво се очаква да се приеме?
 национален план за сгради с близко до нулево потребление
на енергия;
 национален план за подобряване на енергийните
характеристики на отопляваните и/или охлаждани сгради –
държавна собственост, използвани от държавната
администрация;
 национална дългосрочна програма за насърчаване на
инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на
енергийните характеристики на сградите от обществения и
частния национален жилищен и търговски сграден фонд;
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