Министерство на
енергетиката

Енергийно планиране на общинско
и регионално ниво и свързаните с
него документи

Функции на общините по отношение на енергията
Потребител на енергия

Общински сгради
Общински услуги – улично осветление,

водоснабдяване
Общински транспорт

Производство на топлинна енергия и
Производител и доставчик
на енергия

Регулатор и инвеститор в
местния енергиен сектор

електроенергия, вкл. от твърди битови
отпадъци
Използване на ВЕИ
Пренос и разпределение на енергия до обектикрайни потребители

Регионално и градоустройствено планиране
Организация на общинските транспортни схеми
Местни строителни правила и практики
Инвестиции в изграждане и реконструкция на
общинската техническа инфраструктура и
сгради

Мотиватор за по-ефективно
производство и потребление
на енергия

Пряко и непряко въздействие върху

поведението на домакинствата, комуналните
фирми, местния бизнес, инвеститорите и др.

Функциите на общините и начините, по които те се прилагат, определят обхвата
на общинските програми за ЕЕ

Защо е необходимо планиране за ЕЕ?
Общински бюджети:

Комунални разходи
Сгради

Други
разходи
Повишаващи се
разходи

Какво да се направи?
Откъде да започнем?
Бюджетни последици?
Налични експерти?

Улично осветление
Водоснабдяване
Отпадъци

Енергийна
ефективност и
обновяване

Общинско планиране за
енергийна ефективност

Защо енергийна ефективност?
 Намалява разходите за енергия – подобрява общинската икономика
 Допринася за по-ефективно използване на ограничените енергийни ресурси
 Подобрява средата в сградите – подобрява здравните и работните условия
 Обновява енергийните системи и сградите – подобрява стандарта на живот
 Подобрява околната среда – намалява вредните емисии
 Съответства на националните енергийни стандарти и стратегии
 Съответства на европейските и международните енергийни стандарти

...и тогава ние
приложихме
мерки за ЕЕ

Разходи

Какво е енергийна ефективност?

 Намаляване на използваната енергия за определена услуга
(отопление, осветление и пр.) или определена дейност при
осигурени нормативни параметри
 Намаляването на енергийното потребление не е непременно
енергийна ефективност - намаляване на енергийните услуги (напр.
намаляване на температурата под необходимия комфорт,
изключване на уличното осветление) не води непременно до
повишаване на енергийната ефективност и често има обратен
ефект. Tова не трябва да се разбира като енергийна ефективност
 Намалявянето на енергийната консумация обикновено се свързва с
технологични промени, но може да бъде резултат и от по-добра
организация и управление
 Енергийната ефективност е свързана с икономическа ефективност и
включва технологични, поведенчески и икономически промени

Енергийна ефективност в общините предизвикателство и възможности
Сгради
Сградна обвивка
Прозорци и врати
Покрив
Отоплителна инсталация и
оборудване
Измерване и контрол

Улично осветление
Лампи и осветителни тела
Система за контрол и управление
Поддръжка

Към общинско планиране за ЕЕ
 Поради ограничените бюджети, общинските приоритети не винаги
включват проекти за ЕЕ. Добре дефинираните и анализирани
резултати, демонстриращи ползите от ЕЕ спомагат за включването на
такива проекти в общинските програми и бюджети
 Поради големия обем на необходимите подобрения за ЕЕ в
общинските сгради и съоръжения, програмният подход и правилният
избор на приоритети са необходими
 Значими инвестиции в проекти за ЕЕ налагат привличане на външно
финансиране. Заеми и грантове е винаги по-лесно да бъдат
привлечени с добре разработена общинска програма за ЕЕ
 Един структуриран процес на ОПЕЕ подпомага повишаването на
знания и опит в общинските администрации за идентифициране,
разработване и изпълнение на проекти за ЕЕ

Процесът на общинско планиране за
енергийна ефективност
Решение за ОПЕЕ
Общинска енергийна
информационна система
Оценка на изходното състояние
Разработване на концепция

Фаза 1

Одобряване на
концепцията
Разработване на
Общинска програма за ЕЕ

Фаза 2

Одобряване на ОПЕЕ
Изпълнение
Наблюдение и оценка

Фаза 3

Законова и регулаторна рамка на
общинското планиране за
енергийна ефективност
Европейска и българска

Европейско законодателство

Цели на Европейския съюз до
2020:

Цели на Европейския съюз до
2030:

20% намаляване на емисиите на

Поне 27% подобряване на

парникови газове
20% намаляване на
енергопотреблението
20% енергия от ВЕИ

енергийната ефективност
Преразглеждане на целта до 2020 с
амбиция за 30%
40% намаляване на емисиите на
парникови газове

Две основни Директиви:
 Директива 2012/27/ЕС относно
енергийната ефективност
 Директива 2010/31/ЕС относно
енергийните характеристики на
сградите

Директива относно енергийната ефективност

 Цел: да осигури постигането на целта до 2020 за постигане на
20% намаляване на енергопотреблението

 Изменя и впоследствие отменя Директивата за енергийни
услуги (2006/32/EC) и Директивата за когенерация (2004/8/EC)

 Срок за транспониране от страните - 30 юни 2014
 Очертава набор от правно обвързващи мерки за поефективно използване на енергията на всички етапи от
енергийната верига – от трансформацията на енергията и
нейното разпределение до крайното й потребление

 Предвижда установяването на индикативни национални цели
за енергийна ефективност за 2020 г.

 Не предвижда задължителни цели, но включва редица
задължителни мерки

Директива относно ЕЕ: някои задължителни
мерки
 Всяка година да се санират 3% от РЗП на отопляваните или охлаждани
сгради (над 250 m2), притежавани и ползвани от държавната
администрация, с оглед на това да се постигнат поне минималните
изисквания за енергийните характеристики на сградите
 Насърчаване на публичните органи, в т.ч. на регионално и локално
равнище:
 Да приемат план за енергийна ефективност, самостоятелен или като
част от план за климата или околната среда, който да съдържа
конкретни цели и действия за икономии на енергия и ефективност
 Да въведат система за енергийно управление, включително енергийни
обследвания, като част от прилагането на своя план
 Да използват, където е целесъобразно, дружества за енергийни услуги
и договори с гарантиран резултат за финансиране на санирането
 Задължение за публичните власти да закупуват продукти, услуги и сгради с
високи показатели за енергийна ефективност
 Въвежда задължения на енергоразпределителните предприятия, в размер
на годишни спестявания на енергия от 1.5% от обема на годишните
продажби на енергия

Директива относно енергийните характеристики
на сградите
Някои изисквания на Директивата:


Обща рамка на методология за изчисляване на енергийните
характеристики на сградите



Минимални изисквания за енергийните характеристики на нови и
съществуващи сгради за осигуряване равнищата на оптимални
разходи



До 31.12.2020: всички нови сгради да са с нулево
енергопотребление (до 31.12.2018 г. за публичните сгради)



Сертифициране на сградите за енергийна ефективност



Редовна инспекция на системите за отопление и охлаждане

Съществена роля на местните органи в
новата европейска политика

 За единна енергийна политика и Европейски енергиен съюз
 За енергийна ефективност (особено в сградния сектор)
 За предотвратяване на климатичните изменения
Засилват се инициативите на градовете и регионите в
Европа за енергийна ефективност

Covenant of Mayors

Основа на общинското планиране за
енергийна ефективност в сградите в България

Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ) 2015, Чл. 12.
 Държавната политика в областта на енергийната
ефективност се изпълнява от всички държавни и местни
органи.
 За целта държавните и местните органи разработват и
приемат програми по енергийна ефективност,
съответстващи на целите, заложени в националната
стратегическа рамка
 Програмите по енергийна ефективност се разработват при
отчитане на стратегическите цели и приоритети на
регионалните планове за развитие на съответните райони
и перспективите им за устойчиво икономическо развитие

Национална стратегическа рамка
(актове по чл. 4 и чл. 5, ал. 3, т. 1 – 4 от ЗЕЕ)

 Национална стратегия за енергийна ефективност
 Национални
ефективност

планове

 Национален план за
потребление на енергия

за

действие

сгради

с

по

близко

енергийна
до

нулево

 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

Задължения на собствениците на сгради
(Чл. 63 от ЗЕЕ)
 Управление на енергийната ефективност чрез:
1. организиране на изпълнението на програмите по ЕЕ
2.

поддържане
на
бази
данни
за
месечното
производство/потребление
по
видове
енергии
и
потребители, включително дати, цени, количество и
качество на доставените/продадените енергии и горива;

3.

ежегодно изготвяне
потребление

на

анализи

 Представяне на годишни отчети
енергийната ефективност в АУЕР

за

на

енергийното

управлението

на

Задължения на собствениците на сгради (ЗЕЕ)
 Във всички отоплявани и/или охлаждани сгради – държавна
собственост, използвани от държавната администрация,
ежегодно се предприемат мерки за подобряване на
енергийните характеристики на поне 5% от общата РЗП
 Тази цел се изчислява въз основа на РЗП на сградите над 250
м2, които към 1 януари на съответната година не отговарят на
минималните изисквания за енергийните характеристики
 Всеки инвестиционен проект за изграждане на нова сграда,
реконструкция, основно обновяване, основен ремонт, който
обхваща над 25% от площта на външните ограждащи
конструкции и елементи на сградата или преустройство на
съществуваща сграда, при които се променят енергийните
характеристики на сградата, трябва да съответства на
изискванията за енергийна ефективност

Сертифициране на сгради за ЕЕ (ЗЕЕ)
 Всички сгради за обществено обслужване в експлоатация с
разгъната застроена площ над 250 м2, подлежат на задължително
обследване и сертифициране
 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
 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% от площта на външните ограждащи конструкции
и елементи на сградата, и преустройства на съществуващи сгради.

Схеми за насърчаване на енергийната
ефективност (ЗЕЕ)
За насърчаване на енергийната ефективност могат да се
прилагат схеми и механизми, като:
1. договори с гарантиран резултат;
2. удостоверения за енергийни спестявания;
3.

финансиране от Фонд
възобновяеми източници"
посредници;

"Енергийна ефективност и
или от други финансови

4. други национални или европейски схеми и механизми за
подпомагане.

Основа на общинското планиране за
енергийна ефективност в сградите
Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ)
2011-2015, Чл. 9-10
 Общински дългосрочни (10 г.) и краткосрочни (3 г.) програми за
насърчаване използването на енергията от възобновяеми
източници, които включват и:
 Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници
при изграждане или реконструкция, основно обновяване,
основен ремонт или преустройство на сгради - общинска
собственост
 Мерки за използване на енергия от възобновяеми източници
при външно изкуствено осветление
 Анализ на възможностите за изграждане на енергийни обекти
за производство на енергия от възобновяеми източници
върху покривните и фасадните конструкции на сгради общинска собственост
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