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I. Въведение 

 

Настоящата разработка е във връзка с изпълнение на Дейност 3 „Обмяна 

и/или пренасяне на добри практики и/или иновативни решения, свързани 

с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, 

изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” по проект 

„Повишаване на гражданското участие за по-ефективна политика по 

енергийна ефективност”, Оперативна програма „Добро управление”.  

 

Бенефициент по проекта е Сдружение „Център за устойчиво развитие и 

иновации“ в партньорство с Фондация "Тайм Екопроекти". 

 

Проектът „Повишаване на гражданското участие за по-ефективна 

политика по енергийна ефективност” е в изпълнение на "Стратегията за 

развитие на държавната администрация 2014-2020 г", в която е отчетено, 

че механизмите за взаимодействие с гражданските организации не са 

достатъчно добре развити и не създават условия за активно гражданско 

участие. Специфичните цели на проекта кореспондират със Специфична 

цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и 

контрол на изпълнението на политики“ на Приоритетна ос 2 „Ефективно 

и професионално управление в партньорство с гражданското общество и 

бизнеса“ на Оперативна програма "Добро управление".  

 

Предлаганите от проекта дейности се основават на големия потенциал на 

националната политика за подкрепа на ЕЕ мерки и допускането на 

бизнеса и НПО като активни граждански участници за развитието на 

обществото и подобряване на живота в България като следствие от 

подобрената политика за ЕЕ и резултатите от прилагането й.  

 

Проектното предложение е насочено към засилване ролята на 

гражданското общество и бизнеса в процесите по формулиране, 

изпълнение и мониторинг на държавната политика за постигане на 

енергийна ефективност. Дейностите по проекта изследват възможностите 
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за по-добър граждански контрол върху подкрепата за мерки за енергийна 

ефективност в общността от гледна точка на тяхното качество, 

достъпност и съответствие с нуждите на гражданите и бизнеса.  

 

Това включва проучване статуквото сред администрациите и сред НПО, 

бизнес, граждани, системата от нормативни документи, съществуващи  

добри практики в България и ЕС, възможностите за усъвършенстване на 

съществуващото законодателството. От гледна точка ефективност на 

гражданското участие, ще се отрази и мнението и вижданията на 

различните въвлечени страни в този процес с цел реалистичност на 

контрола върху подкрепата за мерки за енергийна ефективност в 

България и породените от това предизвикателства. 

 

Разработката е направена след подробно разглеждане на документите по 

проекта, проучване в интернет за релевантна информация относно 

специфики на подобен трансфер и споделени добри практики в сферата.  

 

Целта на настоящия документ е да предложи методология за 

трансфер на практика с потенциал за усъвършенстване на 

политиката за енергийна ефективност в партньорство между 

неправителствени организации и администрация.  В контекста на 

разработване са преглеждани всички практики, събрани и изследвани от 

Експертите за „Събиране и описване на добри практики”, както и 

допълнителни други такива и е направен съвместен избор на една 

подходяща към момента практика. Избраната практика е иновативна по 

своята същност, отговаря на българското законодателство и е съобразена 

с реалните условия в България.  

 

Цялостният процес на реализация включва също разписване на 

методология за трансфер на избраната добра практика, избор на НПО, 

което да реализира практиката, разясняването на методологията на екипа 

на проекта и на приемащото НПО.  

Настоящата Методология е разработена с цел практически да подпомогне 

както структурите на гражданското общество, така и самите местни 

власти за ефективното им участие в процеса на разработване и 
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изпълнение на планове за местно развитие. В тази връзка методологията 

включва принципни положения по партнирането, както и конкретни 

указания, насоки и примери, които да подпомогнат процеса на 

партниране. 

 

Като изходен материал за разписване на методологията трябваше да се 

прегледат и проучат отново събраните по Дейност 1 практики, да се 

съберат и други чуждестранни практики чрез проучване в Интернет, да се 

направи оценка на тяхната приложимост към условията в България.  

Необходимо бе да се разгледат  и проучат добри практики за гражданско 

участие при формулирането, прилагането и оценката на политиките, 

свързани с ЕЕ мерки и законовата им регламентираност. След като бяха 

проучени практиките, избрахме една от тях, която да бъде обект на 

трансфер, адаптиране и пилотно прилагане. Практиката ще бъде 

предложена за трансфериране на българска организация. 

 

Основната идея за трансфера на такива практики е, че те придават 

добавена стойност на активното гражданство и изпълнението на 

принципите на прозрачността и дават възможност за развитие на 

капацитета на общността като част от процесите на управление. Преглед 

на различните проучвания за добрите практики в световен мащаб показва, 

че основните мотиви на неправителствените организации да участват в 

мрежи и да обменят добри практики са свързани с техните потребности за 

повече информация и за изграждане на капацитет за активно участие в 

управлението на политики, касаещи съответните държави.  
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Както е отбелязано в предходните разработки по проекта: 

 

 При търсенето на най-добрите решения неминуемо трябва да се 

въвличат всички заинтересовани страни и техните потребности. 

 

 Съществуват множество форми за удовлетворяване на 

идентифицираните нужди на заинтересованите страни, 

включително чрез възможността за участие в процесите на 

формиране на политики в сферата на ЕЕ и насърчаване на 

инвестирането в ЕЕ мерки.  

 

 Както гражданското общество, така и администрациите изпитват 

своите конкретни затруднения в този двустранен процес. Затова 

добрите примери трябва да се популяризират и мултиплицират – за 

постигане на насърчено и мотивирано участие на граждани, НПО и 

бизнес при реализацията на политиките за насърчаване на ЕЕ - 

както на местно, така и на регионално и национално ниво. 
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II. Контекст 

 

С налагащите се световни тенденции за устойчиво развитие, използване 

на чиста енергия и намаляване на разходите за електроенергия, темата за 

енергийната ефективност става все по-актуална. Неотдавна, поради 

високите им цени, приложението на системите за възобновяема енергия 

беше ограничено до използването им за задоволяване нуждите на малки 

потребители, които нямат достъп до електропреносната мрежа. Въпреки 

това, в последните десет години, благодарение на различните разработени 

насърчителни мерки и механизми, развитието на технологиите и масовото 

производство, цената на системите за производство на електроенергия от 

слънцето намаля значително.  

 

В резултат на това се откриха множество области за приложението на 

този тип системи, а популярността им нарасна неимоверно. Развитието на 

политиката за Енергийната ефективност има огромно значение за 

гражданите на ЕС.Все повече граждани и фирми усещат въздействието на 

увеличените сметки за енергия. Намаляването на енергопотреблението е 

най-подходящият дългосрочен отговор.  

 

Развитието на енергийната ефективност е основният принцип, който има 

потенциал да затвърди водещата роля на Европа в действията в областта 

на климата. За постигането на целите на Съюза и за изпълнението на 

Парижкото споразумение са необходими съвместните усилия на 

заинтересованите страни от всички нива на управлението.  

 

Европейският съвет подчерта значението на европейската рамка от 

политики и мерки за енергийна ефективност чрез приемането на 

Европейски план за действие за енергийната ефективност от 2006 г., 

който обвързва усилията на администрацията и възможностите за 

приемане на предложенията на активното гражданство. Европейският 

план за действие по Енергийна Ефективност подчертава спешността 



  Договор: BG05SFOP001-2.009-0179 

                 Проект: „Повишаване на гражданското участие за 

                   по-ефективна политика по енергийна ефективност”  

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление” 2014 

– 2020 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

www.eufunds.bg 

8 

от прилагане на мерки за енергийната ефективност на световно 

равнище чрез секторни партньорства, за което допринася проекта. 

 

Инвестициите в енергийна ефективност са доказали, че са един от най-

рентабилните начини за преход към нисковъглеродна икономика. Те не 

само помагат на Европейския Съюз да превърне амбициите си в областта 

на климата в реални действия, но също така носят значителни конкретни 

ползи за европейските граждани и фирми, за околната среда, здравето, 

сигурността на доставките, по-ниските сметки за енергия, повече работни 

места и устойчив растеж.  

 

Държавите членки ще имат възможност да избират различни елементи 

при установяването на националните си схеми за енергийни спестявания 

при отчитане на спецификите на националните икономики и в зависимост 

от националните им приоритети.  

 

С предложението за Регламент за управление на Енергийния съюз беше 

приета надеждна и гъвкава рамка за политиката в областта на 

енергетиката и климата на държавите членки в светлината на 

амбициозните цели за енергийна ефективност и възобновяема енергия до 

2030 г., Споразумението от Париж и международните ангажименти на 

Европейския съюз. 
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Европейската комисия определи рамка за ускоряване на иновациите на 

ЕС в областта на чистата енергия като подчерта необходимостта от 

регулаторна и финансова рамка за иновациите в областта на енергетиката, 

която да бъде съгласувана с Енергийната пътна карта на Европейския 

Съюз за периода до 2050 г. и с ангажиментите на ЕС, поети в рамките на 

Парижкото споразумение. Целта е да се насърчи ефикасното и устойчиво 

използване на всички енергийни източници, така че да се постигнат 

икономии на енергия и по-широки ползи, включително в областта на 

здравеопазването, безопасността и качеството на въздуха и водата, като в 

същото време се гарантира конкурентоспособността на промишлеността 

на Съюза, сигурността на неговите енергийни доставки и спазването на 

произтичащите от договора за Европейския Съюз задължения, както и да 

се намери цялостен отговор на екологичните проблеми.  

 

Основните приоритети и цели в политиката на България в областта 

на енергийната ефективност са следните:  

 

o реализиране на годишни енергийни спестявания в размер на 1.5% 

от обема на продажбите на енергия;  

o предприемане на мерки за подобряване на енергийните 

характеристики на поне 5% от общата разгърната застроена площ 

на всички отоплявани и/или охлаждани сгради –държавна 

собственост, използвани от държавната администрация;  

o увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на 

енергия; 

o осигуряване на сигурна и достъпна енергия за всички;  

o свеждане до минимум нежеланите последствия от използването на 

енергията върху здравето на хората и околната среда;  

o повишаване жизнения стандарт на населението;  

o повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.  
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Тези цели са развити и дообвързани в Стратегията за устойчиво 

енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 

2050 г. Тя отразява ясно тенденциите, мерките и политиките в областта на 

енергийната сигурност, енергийната ефективност, либерализацията на 

електроенергийния и газовия пазар и интегрирането им в общия 

европейски енергиен пазар, развитието и внедряването на нови енергийни 

технологии. Тези политики намират отражение и в Интегрирания план в 

областта на енергетиката и климата на Република България до 2030 г., 

който е изготвен в изпълнение на Регламент (ЕС) 2018/1999 относно 

управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата. 

Проектът на Стратегия за устойчиво енергийно развитие до 2030 г. с 

хоризонт до 2050 г., както и проектът на Интегрирания план в областта на 

енергетиката и климата на Република България 2021 - 2030 г. са два 

свързани стратегически документа, разработени въз основа на 

европейската политика и приoритети в областта на енергетиката и 

климата. В тях са заложени общи енергийни политики, приоритети, цели 

и мерки за тяхното изпълнение, като в Интегрирания план, мерките за 

изпълнение са развити в по-голяма дълбочина и детайлност. В проекта на 

Стратегия е заложена визията и общата рамка за развитие на 

енергетиката, като в нея не се включва по-голяма конкретика по 

отношение на инвестиционните проекти предвид Интегрирания план. 

 

В изпълнение на ангажиментите на Република България за постигане 

целите на европейската енергийна политика за създаване на Енергиен 

съюз, в Проекта на Стратегия са предложени следните основни 

приоритети: 

 Гарантиране на енергийната сигурност и устойчивото енергийно 

развитие; 

 Развитие на интегриран и конкурентен енергиен пазар и защита на 

потребителите чрез гарантиране на прозрачни, конкурентни и 

недискриминационни условия за ползване на енергийни услуги; 



  Договор: BG05SFOP001-2.009-0179 

                 Проект: „Повишаване на гражданското участие за 

                   по-ефективна политика по енергийна ефективност”  

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление” 2014 

– 2020 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

www.eufunds.bg 

11 

 Повишаване на енергийната ефективност в процесите от 

производство до крайното потребление на енергия; 

 Използване и развитие на енергията от възобновяеми източници, 

съобразно наличния потенциал, капацитета на мрежите и 

националните специфики, като част от прехода към 

нисковъглеродна икономика; 

 Внедряване на иновативни технологии за устойчиво енергийно 

развитие. 

 

Приносът на Република България за изпълнението на общите европейски 

енергийни цели се осигурява чрез: 

 Намаляване на първичното енергийно потребление в сравнение с 

базовата прогноза PRIMES 2007 - 27.89%; 

 Намаляване на крайното енергийно потребление в сравнение с 

базовата прогноза PRIMES 2007 - 31.67%; 

 27.09% дял на енергията от възобновяеми източници в брутното 

крайно потребление на енергия; 

 най-малко 15% междусистемна електроенергийна свързаност. 

 

Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1999 са разработени два 

сценария –WAM (с допълнителни политики и мерки) и WEM (със 

съществуващи политики и мерки). Сценарият WEM е базов сценарий, в 

който прогнозата се основава на политики и мерки, действащи към 

настоящия момент. Сценарият WAM е целеви сценарий, при който се 

постигат националните цели заложени в настоящия Интегриран план. 

Прогнозите в него се основат както на съществуващите, така и на 

планираните допълнителни политики и мерки, с които се постигат 

националните цели, заложени в ИНПЕК. 

Развитието на политиките, свързани с енргийната ефективност, имат и 

пряко отношение към екологията и опазването на околната среда. Ето 

защо Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република 
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България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. се разработва за област 

„енергетика“ и попада в обхвата на областите по чл. 85, ал. 1 от ЗООС и 

очертава рамка за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по 

Приложение № 1 и 2 на Закона, поради което и подлежи на задължителна 

екологична оценка.  

Стратегията за устойчиво енергийно развитие на Република България до 

2030 г. с хоризонт до 2050 г. и 

проектът на Интегрирания план в 

областта на енергетиката и климата 

на Република България 2021 - 2030 г. 

са с национален обхват и действие на 

цялата територия на страната. 

Предвид, че Стратегията за 

устойчиво енергийно развитие до 

2030 г. с хоризонт до 2050 г. и 

Интегрирания план в областта на 

енергетиката и климата на Република 

България 2021 - 2030 г. са два 

свързани стратегически документа, разработени въз основа на 

европейската политика и приoритети в областта на енергетиката и 

климата, със заложени общи енергийни политики, приоритети, цели и 

мерки за тяхното изпълнение, МОСВ приема  мотивите на възложителя за 

провеждане на една процедура по екологична оценка, респективно 

разработване на един доклад за екологична оценка. 

 

Видно е, че в областта на енергетиката стремежът е насочен към 

продължаване на усилията за развитие на устойчив Енергиен съюз и 

увеличаване потенциала на регионалното сътрудничество чрез 

завършване изграждането на липсващата инфраструктура с цел 

гарантиране сигурността на енергийните доставки в региона на 

Югоизточна Европа, а чрез това – и на територията на целия Европейски 

съюз.  
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При отчитане на фундаменталното значение на пакета за изграждането на 

Енергийния съюз и необходимостта от бързото му приемане беше 

отбелязан максимален напредък по т.нар. „първи под-пакет“, включващ 

предложенията за Директива относно енергийната ефективност, 

Директива за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми 

източници и Регламента за управлението на Енергийния съюз. При 

стартираните тристранните преговори с Европейския парламент по трите 

законодателни предложения и беше намерен възможно най-приемливият, 

разумен и балансиран компромис за всички страни по тях, което ще 

направи Европейския съюз по-енергийно независим, а европейската 

икономика –по-конкурентоспособна и иновативна. Новата регулаторна 

рамка по енергийна ефективност залага на балансиран подход, 

предоставящ гъвкавост на държавите членки. Предвидена е поне 32,5% 

водеща европейска цел за енергийна ефективност в периода до 2030 г. 

Държавите членки ще имат възможност да избират различни елементи 

при установяването на националните си схеми за енергийни спестявания 

при отчитане на спецификите на националните икономики и в зависимост 

от националните им приоритети.  

 

С предложението за Регламент за управление на Енергийния съюз беше 

приета надеждна и гъвкава рамка за политиката в областта на 

енергетиката и климата на държавите членки в светлината на 

амбициозните цели за енергийна ефективност и възобновяема енергия до 

2030 г., Споразумението от Париж и международните ангажименти на 

Европейския съюз. Европейската комисия определи рамка за ускоряване 

на иновациите на ЕС в областта на чистата енергия като подчерта 

необходимостта от регулаторна и финансова рамка за иновациите в 

областта на енергетиката, която да бъде съгласувана с Енергийната пътна 

карта на ЕС за периода до 2050 г. и с ангажиментите на ЕС, поети в 

рамките на Парижкото споразумение.  

 

 

Целта е да се насърчи ефикасното и устойчиво използване на всички 

енергийни източници, така че да се постигнат икономии на енергия и по-

широки ползи, включително в областта на здравеопазването, 
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безопасността и качеството на въздуха и водата, като в същото време се 

гарантира конкурентоспособността на промишлеността на Съюза, 

сигурността на неговите енергийни доставки и спазването на 

произтичащите от договора за ЕС задължения, както и да се намери 

цялостен отговор на екологичните проблеми.  

 

Важно е да се отбележи, че рамката за ускоряване на иновациите в 

областта на чистата енергия в ЕС е неразделна част от по-широк набор от 

законодателни предложения, изложени в пакета „Чиста енергия за всички 

европейци“, и поради това следва да засили различните му елементи, 

ангажиментите на Съюза, поети съгласно Парижкото споразумение и 

законодателството и принципите на енергийния съюз като цяло, по-

специално тези, отразени в рамката в областта на климата и енергетиката 

до 2030 г. и в Енергийната пътна карта за периода до 2050 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Основни понятия 

 

В настоящия раздел са представени основните понятия, касаещи 

трансфера на избраната добра практика: 

 

Заинтересовани лица  
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Служители, административни структури, граждани, фирми или 

неправителствени организации, които имат отношение или влияние върху 

дейностите по описание, анализ и/или изпълнение на проектните 

дейности. 

 

Работен процес 

 

Последователност от стъпки, които се изпълняват съобразно 

предварително дефинирани правила и създават резултати за 

потребителите. Процесите преминават през организационните звена и 

свързват хора и информационни потоци. 

 

Разбиране на енергийната ефективност 

 

До голяма степен, преди да се направи избора на практика за трансфер, 

беше важно да се уеднакви разбирането за енергийна ефективност и за 

това помогна следният документ (Брифинг на Европейския Парламент от 

месец октомври 2015 г. на тема „Разбиране на енергийната ефективност“). 

 

Европейската комисия разглежда енергийната ефективност като 

стратегически приоритет за Енергийния Съюз и насърчава „енергийната 

ефективност на първо място“ като принцип. Тя предлага енергийната 

ефективност да се преосмисли фундаментално и да започне да се третира 

като самостоятелен енергиен източник. Чрез по-ефективното използване 

на енергията, нейното търсене може да бъде намалено, което ще доведе 

до по-ниски сметки за енергия за потребителите, по-ниски емисии на 

парникови газове и други замърсители, намалена нужда от енергийна 

инфраструктура и повишена енергийна сигурност чрез намаляване на 

вноса. В световен мащаб енергийната ефективност вече е допринесла за 

значителни икономии на потреблението на енергия.  

 

Прилагането на политиките за енергийна ефективност е 

предизвикателство и пълният потенциал на енергийната ефективност 

далеч не е реализиран - поради финансови, поведенчески и регулаторни 

причини. Някой от пречките включват високи предварителни 
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инвестиционни разходи, достъп до финансиране, липса на информация, 

различни стимули за инвеститорите и потребителите и възвръщаемост. 

 

 

Оценяване на енергийната ефективност 

 

Енергийната ефективност може да бъде оценена на различни нива, от 

икономическа и секторна енергийна интензивност до отделни 

индустриални единици дейност, като готвене например. Международната 

агенция по енергетика изготви насоки за разработване и използване на 

показатели за енергийна ефективност при разработването на политики.  

 

Националните приоритети в областта на енергетиката могат да бъдат 

обобщени, както следва:  

- Повишаване на енергийната сигурност, чрез устойчиво развитие на 

енергетиката;  

- Развитие на интегриран и конкурентен енергиен пазар;  

- Използване и развитие на енергията от ВИ, съобразно наличния ресурс, 

капацитета на мрежите и националните специфики;  

- Повишаване на енергийната ефективност чрез развитие и прилагане на 

нови технологии за постигане на модерна и устойчива енергетика;  

- Защита на потребителите, чрез гарантиране на честни, прозрачни и 

недискриминационни условия за ползване на енергийни услуги. 

 

Като цяло има както разбирането в гражданите и фирмите, така и 

стремежа в националната политика за по-голямо внимание към мерките 

за енергийна ефективност и прилагането на различни методи за това.Има 

и редица продукти, улесняващи проследяването на промените в нивото на 

енергийната ефективност. 

 

По-долу е представена популярна схема на процесите на база известен 

продукт за управление: 
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IV. Принципи на доброто управление 

 

Съгласно сравнителен анализ, публикуван на сайта на Български център 

по нестопанско право „Участие на НПО в процесите на изработване на 

политики  и  закони“, Европейската  комисия  още  през  2000  г.  обръща 

специално  внимание  на  участието  на  гражданските  организации  в 

процеса на вземане на решения. Комисията прави преглед на различните 

практики на консултации с гражданското общество, които съществуват 

дотогава,  като  отбелязва,  че  откритото  управление  означава,  че 

„системните и регулярни консултации също така са смислени, ефикасни и 

се провеждат по прозрачен начин“.  

 

Важна част от прегледа е и факта, че се подчертава нуждата от насоки за 

провеждане на добър консултативен процес.  Бялата книга  за  европейско  

управление поставя  основните принципи  на  доброто  управление –

откритост,  участие,  отчетност, ефективност  и  последователност.  

Бялата  книга  поставя  въпроса  и  за структуриран  канал  за  обратна  



  Договор: BG05SFOP001-2.009-0179 

                 Проект: „Повишаване на гражданското участие за 

                   по-ефективна политика по енергийна ефективност”  

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление” 2014 

– 2020 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

www.eufunds.bg 

18 

връзка,  критики  и  протести.  В  нея  се отбелязва  и  принципът,  че  с  

„по-голямо  включване  идва  и  по-голяма отговорност“, който означава, 

че тези, които искат прозрачност, трябва също  да  са  прозрачни.   

 

На  базата  на  тези  два  документа,  както  и  въз основа  на  7-и  

протокол  към  Договора  от  Амстердам,  през  2002  г. Европейската  

комисия  изработва  „Общи  принципи  и  минимални стандарти  за  

консултация  със  заинтересовани  страни“.  Целта  е  в консултативните  

процеси  да  се  включат  повече  заинтересовани страни посредством  по-

прозрачен  процес.  Друга  цел  е  да  се  уеднаквят стандартите за 

консултация в различните отдели на ЕК. Документът е подложен  на  

публична  дискусия,  в  резултат  на  която  е  променен  и публикуван в 

окончателен вид. „Общите принципи“ са документ, който не е правно 

задължителен т.е. неспазването на стандартите не води до 

недействителност на съответния акт. Причина за това е да не се забави 

още повече и без това дългия процес на приемане на актове от ЕК, както 

и  да  се  даде  известна  гъвкавост  на  институциите.   

 

Принципите  са насочени  не  само  към  представителни  организации,  а  

към  всички включително и обикновени граждани. Освен това се очаква 

Комисията активно  да  търси  мнението  на  заинтересованите  страни.  

Тя предварително трябва да идентифицира потенциалните засегнати 

групи и да търси връзка с тях.  

 

От друга страна, ако поради практически причини не е възможно всеки да 

се включи в консултативния процес и трябва да се създават  работни  

групи  или  други  подобни,  критериите,  по  които  се избират членовете 

трябва да са изключително ясни. Общите принципи при консултации са 

заложени още в Бялата книга:  

o Участие–провеждане на възможно най-широки консултации по 

основните теми. 

o Откритост и отчетност–консултативният  процес  трябва  да  е 

прозрачен и да е ясно какво се консултира, кой и защо участва и т.н. 

От друга страна консултираните трябва ясно да заявят чии интереси 

представляват. Ефективност–консултативният процес трябва да 



  Договор: BG05SFOP001-2.009-0179 

                 Проект: „Повишаване на гражданското участие за 

                   по-ефективна политика по енергийна ефективност”  

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление” 2014 

– 2020 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

www.eufunds.bg 

19 

започне в най-ранните  фази  на  подготовка  на  дадено  

предложение,  за  да  се увеличи максимално ефекта от 

консултациите. Освен това трябва да се има предвид и принципа на 

пропорционалност –методите на консултация да са съразмерни с 

целта. 

o Последователност–трябва  да  бъдат  създадени  механизми  за 

обратна  връзка  по  подадените  мнения,  както  и  за  оценка  на 

проведените консултации 

 

V. Партниране 

 

Предизвикателствата на партнирането  

 

Прилагането на „принципа на партньорството” е ключов признак на 

доброто управление; за него се говори твърде много, но за съжаление в  

действителност се върши малко. Докато при консултирането НПО 

изразяват мнение при вземането на решения, при партнирането те 

участват във вземането на тези решения като равноправни партньори. 

Именно това равнопоставено участие във вземането на решения е рядко 

срещано. Макар и наричани „партньори на властта” НПО често остават 

консултанти на властта. За да бъдат партньори, за НПО не е 

достатъчно да бъдат чути; те би трябвало да имат своите функции и 

задължения в местното самоуправление с произтичащите от това 

финансови и управленски отношения. 

 

Трудностите тук са не само в нежеланието на властта да сподели своите 

отговорности. Те произтичат от самата същност на НПО, чийто решения 

трудно могат да бъдат институционализирани и регламентирани. НПО не 

са представителни институции; те имат ограничена публична отчетност – 

единствено пред управителните си съвети и общите си събрания.  

 

Ако в НПО има автентични граждански представители, в реалността те 

могат да бъдат и изкуствено създадени структури с лобистки или 
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финансови цели, обслужващи местната или централната власт или дори 

бизнес интереси. Ето защо делегирането на НПО на статут на реални 

партньори в управлението изисква добре разработен инструментариум ‐ 

методи за партниране, които да гарантират съчетаването на принципа на 

партньорство с принципите на отчетност и представителност в 

управлението.  

 

Целите и сферите на приложение при партнирането са сходни с тези на 

консултирането с едно важно допълнение. Тук НПО имат участие в 

прилагането на стратегическите документи като изпълнители. Tова 

участие може да бъде под формата на под‐изпълнители в проекти на 

общината, като партньори на общината в съвместни проекти или като 

преки изпълнители на проекти от общинските планове за развитие. 

Иначе, както и при консултирането, процеса на партниране има място в 

целия цикъл на „планиране“ ‐ от определянето на приоритетите и 

дейностите до наблюдението и оценката на резултатите от тези дейности. 

Отново разликата тук е, че НПО участват пряко във вземането на 

решения и могат да участват в изпълнението на плановете за развитие. 
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Ключови послания 

 

Въз основа на горните констатации, както и в целевото предхождащо 

проучване са формулирани следните ключови послания (в условията на 

продължаваща икономическа криза и ограничаване на растежа на 

доходите на домакинствата): 

- Гражданското общество - бизнес, неправителствени организации, 

граждани трябва да бъде стимулирано да представи своята гледна 

точка и нагласи относно процеса по формулиране и прилагане на 

политиките, касаещи енергийната ефективност. 

- Необходима е институционална подкрепа за инвестиции в 

беземисионни електрогенериращи мощности, вкл. с помощта на 

научни организации, НПО и фондове в сферата на развойните 

дейности, касаещи Енергийната ефективност. 

- Към домакинствата трябва да се насочат допълнителни стимули, 

особено за подобряване на енергийните характеристики на 

жилищата. Повишаването на енергийните цени, чрез действащите 

регулаторни механизми, ще предизвика по-нататъшно нарастване 

на употребата на твърди горива и ако не е съчетано с други мерки 

(стимули), неминуемо ще предизвика намаляване на енергийния 

комфорт. 

- Трябва да се разработят схеми за алтернативен на леките коли 

транспорт (вътрешноградски и междуградски) за задоволяване на 

всички видове потребности на домакинствата и да се вземат мерки 

за приспособяване на съществуващата инфраструктура към 

особеностите на алтернативния транспорт.  

- Насърчаване на научноизследователски и развойни дейности, 

свързани с екологични превозни средства; насърчаване на 

потреблението / търсенето на нови екологични превозни средства; 

организиране на кампании за повишаване на осведомеността, 

изграждане на капацитет на заинтересованите страни по отношение 

на развитието на устойчивата мобилност. 
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- Организирането на кампании за повишаване на осведомеността, 

изграждане на капацитет на заинтересованите страни по отношение 

на развитието на възможностите за прилагане на енергийна 

ефективност трябва да е общ приоритет за всички институции в 

сферата и да се реализира с активното участие на НПО сектора. 

Всички тези и много други теми, мерки и приоритети от 

политиките, свързани с енергийната ефективност, които бяха 

изведени и с анализа по настоящия проект, трябва да бъдат 

обсъдени и съгласувани с широката общественост.  

VI. Проучени добри практики: 

 

В рамките на проекта бяха проучени и описани редица добри практики за 

гражданско участие при формулирането, прилагането и оценката на 

политиките, свързани с ЕЕ мерки и законовата им регламентираност. Бяха 

проучени и допълнителни добри практики: 

o https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2019 

o http://www.gov.sz/index.php/ministries-departments/ministry-of-natural-

resources/dept-of-energy/84-natural-resources-a-energy/natural-

resources-a-energy/679-understanding-energy-efficiency 

o https://climatepolicyinfohub.eu/energy-efficiency-policy-instruments-

european-union 

o https://www.unece.org/fileadmin/DAM/ECE_Best_Practices_in_EE_pu

blication_1_.pdf 

o https://www.energy.gov/eere/slsc/energy-efficiency-policies-and-

programs 

o https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421517302069 

o https://www.eria.org/uploads/media/ERIN/ERIN_Policy_Recommendati

on_for_EE.pdf 

o http://documents.worldbank.org/curated/en/329851534930802672/Bulga

ria-National-Residential-Energy-Efficiency-Program-Phase-2-Design-

Report 
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o https://www.energycharter.org/what-we-do/energy-efficiency/energy-

efficiency-country-reviews/in-depth-review-of-energy-efficiency-

policies-and-programmes/in-depth-review-of-the-energy-efficiency-

policy-of-kyrgyzstan-2017/ 

o https://books.google.bg/books?id=_ld-

lbhne00C&pg=PA2&lpg=PA2&dq=energy+efficiency+policy&source=

bl&ots=r-

9g2mQ0wW&sig=ACfU3U25FDZ7pLlqH0rC8FLZJOKPC6lFfw&hl=b

g&sa=X&ved=2ahUKEwj799v3j8PoAhVGhlwKHQXgD084FBDoATA

IegQICRAB#v=onepage&q=energy%20efficiency%20policy&f=false 

o https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568361/EP

RS_BRI(2015)568361_EN.pdf 

o http://www.rohevik.ee/2012/wp-

content/uploads/2012/08/Petteri_Kuuva_191012.pdf 

o http://www.oecd.org/about/ 

o https://www.eec.org.au/policy-advocacy/overview#/overview 

o https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568361/EP

RS_BRI(2015)568361_EN.pdf 

 

VII. Избор на практика за трансфер 

 

По отношение на идентифицирането на пресечни точки на действията на 

гражданите и администрациите най-добрият пример са създадените 

областни съвети, свързани с енергийната ефективност. Те се структурират 

към областните администрации в страната и обединяват представители на 

различните сектори. Към момента не във всяка областна администрация 

има такъв съвет, а от вече създадените – не всички функционират 

успешно.  

 

Замисълът им, обаче, като пресечна точка на дейността на 

администрацията и разбиранията на гражданите  е много адекватен. 

 

https://books.google.bg/books?id=_ld-lbhne00C&pg=PA2&lpg=PA2&dq=energy+efficiency+policy&source=bl&ots=r-9g2mQ0wW&sig=ACfU3U25FDZ7pLlqH0rC8FLZJOKPC6lFfw&hl=bg&sa=X&ved=2ahUKEwj799v3j8PoAhVGhlwKHQXgD084FBDoATAIegQICRAB#v=onepage&q=energy%20efficiency%20policy&f=false
https://books.google.bg/books?id=_ld-lbhne00C&pg=PA2&lpg=PA2&dq=energy+efficiency+policy&source=bl&ots=r-9g2mQ0wW&sig=ACfU3U25FDZ7pLlqH0rC8FLZJOKPC6lFfw&hl=bg&sa=X&ved=2ahUKEwj799v3j8PoAhVGhlwKHQXgD084FBDoATAIegQICRAB#v=onepage&q=energy%20efficiency%20policy&f=false
https://books.google.bg/books?id=_ld-lbhne00C&pg=PA2&lpg=PA2&dq=energy+efficiency+policy&source=bl&ots=r-9g2mQ0wW&sig=ACfU3U25FDZ7pLlqH0rC8FLZJOKPC6lFfw&hl=bg&sa=X&ved=2ahUKEwj799v3j8PoAhVGhlwKHQXgD084FBDoATAIegQICRAB#v=onepage&q=energy%20efficiency%20policy&f=false
https://books.google.bg/books?id=_ld-lbhne00C&pg=PA2&lpg=PA2&dq=energy+efficiency+policy&source=bl&ots=r-9g2mQ0wW&sig=ACfU3U25FDZ7pLlqH0rC8FLZJOKPC6lFfw&hl=bg&sa=X&ved=2ahUKEwj799v3j8PoAhVGhlwKHQXgD084FBDoATAIegQICRAB#v=onepage&q=energy%20efficiency%20policy&f=false
https://books.google.bg/books?id=_ld-lbhne00C&pg=PA2&lpg=PA2&dq=energy+efficiency+policy&source=bl&ots=r-9g2mQ0wW&sig=ACfU3U25FDZ7pLlqH0rC8FLZJOKPC6lFfw&hl=bg&sa=X&ved=2ahUKEwj799v3j8PoAhVGhlwKHQXgD084FBDoATAIegQICRAB#v=onepage&q=energy%20efficiency%20policy&f=false
https://books.google.bg/books?id=_ld-lbhne00C&pg=PA2&lpg=PA2&dq=energy+efficiency+policy&source=bl&ots=r-9g2mQ0wW&sig=ACfU3U25FDZ7pLlqH0rC8FLZJOKPC6lFfw&hl=bg&sa=X&ved=2ahUKEwj799v3j8PoAhVGhlwKHQXgD084FBDoATAIegQICRAB#v=onepage&q=energy%20efficiency%20policy&f=false
http://www.rohevik.ee/2012/wp-content/uploads/2012/08/Petteri_Kuuva_191012.pdf
http://www.rohevik.ee/2012/wp-content/uploads/2012/08/Petteri_Kuuva_191012.pdf
http://www.oecd.org/about/
https://www.eec.org.au/policy-advocacy/overview#/overview
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Сред добрите примери за такива съвети са: 

 

 

Областен съвет за устойчиво енергийно развитие на област Пловдив 

 

Областния съвет за устойчиво енергийно развитие се създава във връзка с 

чл. 11 от Закона за енергийната ефективност и чл. 8 от Закона за 

енергията от възобновяеми източници. Основна задача пред Съвета е 

осъществяването на по-добра координация между действията на 

изпълнителната власт, териториалните й звена, местното самоуправление, 

енергийните предприятия и сдружения и браншовите организации за 

осигуряване на съответствие между националните и местните интереси 

при провеждане на държавната политика по енергийна ефективност и 

реализация на възобновяеми и алтернативни енергийни източници на 

територията на област Пловдив. 

 

Областен съвет за устойчиво енергийно развитие на област 

Търговище 

 

 Областният съвет по енергийна ефективност е създаден на основание чл. 

31, aл. 1, т. 1 и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 

11 от Закона за енергийната ефективност. 

Цели: 

 

1. Подпомага областния управител, като разработва проект на 

Областна програма по енергийна ефективност и я изпълнява; 

 

2. Подпомага всяка година областния управител, при съставянето на 

целева годишна програма за осъществяване на мерки по енергийна 

ефективност; 
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3. Изпълнява задачи, в областта на енергийната ефективност и 

използването на възобновяеми енергийни източници, възложени от 

областния управител. 

 

Областен съвет за енергийна ефективност  - Разград 

Към Областния управител на област Разград като консултативен орган от 

2010 г. функционира Областен съвет за енергийна ефективност. Съветът 

включва представители на Областната администрация, общинските 

администрации, регионалния представител за Северен централен район 

на АУЕР. Създаден е на основание чл. 11, ал. от Закона за енергийната 

ефективност със Заповед № 165/13.07.2010 г., последна актуализация: 

Заповед № ОКД-05-001/01.06.2017 г. и за съжаление през последните 

години не е от добрите примери.. Съветът заседава средно веднъж 

годишно. Информация за състава и дейността на съвета се публикува на 

интернет страницата на Областна администрация Разград.  

 

В област Разград се изпълнява Програма за енергийна ефективност на 

област Разград за периода 2020-2025 г. Програмата бе разработена на 

основание чл. 12, ал. 2 от ЗЕЕ (обн., ДВ, бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 

15.05.2015 г.) от междуинституционален екип, включващ представители 

на Областната администрация, общинските администрации и 

неправителствения сектор в област Разград. Програмата включва 

представяне на актуалното състояние на енергийното потребление в 

област Разград, мерки за ЕЕ, реализирани от общинските администрации 

в област Разград, мерки за ЕЕ, реализирани от бизнеса мерки за ЕЕ, 

изпълнени от Областна администрация Разград мерки и др. Представени 

са справки за енергопотреблението в сградите под управлението на 

Областния управител и са набелязани мерки и за разходите за гориво на 

автомобилите от автопарка на администрацията.  

 

Програмата включва и план с конкретни мерки със срокове за изпълнение 

и отговорници, като например - обследване за ЕЕ и сертифициране на 

сгради държавна собственост; повишаване на енергийните 

характеристики на сгради държавна собственост, закупуване на 
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електромобил за нуждите на Областна администрация Разград, въвеждане 

на повишени изисквания за ЕЕ при възлагане на обществени поръчки, 

включително възлагане на „зелени обществени поръчки“ и др. 

 

Програмата включва и следните мерки: изпълнение на информационни 

кампании за популяризиране на ползите от енергийната ефективност и 

начините за пестене на енергия, популяризиране на инициативата на ЕК 

„Споразумение на кметовете” за ангажиране на европейските градове в 

борбата с климатичните промени, създаване на партньорска мрежа за 

споделяне на знания и опит, изпълнение на програми за обучение на деца 

и ученици в областта на ЕЕ и др. 

Всички общински администрации в област Разград имат приети програми 

за енергийна ефективност. 

 

За проследяване на напредъка и оценка на изпълнението на поставените 

цели в Програмата е разработена система за наблюдение и контрол. Част 

от показателите, които се проследяват, включват: специфичен годишен 

разход на първична енергия kWh/m2год., спестени енергии годишно, 

спестени средства годишно, спестени емисии СО2 годишно, подобрени 

енергийни характеристики на сграда, доказани енергийни спестявани с 

издадени удостоверения за енергийни спестявания от изпълнителния 

директор на АУЕР. Извършва се мониторинг и на общинските планове за 

енергийна ефективност. 

 

Изпълнението на Програмата се отчита ежегодно с Годишен отчет за 

изпълнението на програмите за енергийна ефективност, който се изготвя 

по образец, утвърден от изпълнителния директор на АУЕР. Отчетът се 

разглежда и одобрява от Областния съвет за енергийна ефективност в 

област Разтрад и се представя в АУЕР не по-късно от 1 март на годината, 

следваща годината на изпълнение на съответните дейности и мерки и се 

публикува на официалната интернет страница на Областна 

администрация Разград. Годишният отчет съдържа информация за 

изпълнените дейности и мерки, и за размера на постигнатите енергийни 

спестявания. 
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Планирането и отчитането на политиките за ЕЕ е задължение за 

Областните управители, регламентирано в ЗЕЕ, но изпълнението на 

дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност отговаря на 

нарастващата необходимост за ефективно използване на енергийните 

ресурси, подобряване качеството на живот и ограничаване на негативното 

въздействие върху околната среда в резултат на употребата на изкопаеми 

горива, за което е нужен принос и ангажимент на всеки от нас за промяна. 

 

Съгласно ЗЕЕВИ Областните управители изготвят и реализират 

Програми за енергийна ефективност и подават годишни отчети за 

тяхното изпълнение. За съжаление тези дейности на 

администрацията често не са съгласувани с широката общественост. 

Участието на гражданското общество и бизнеса при определяне на 

политиките, би могло да се осъществи единствено в консултативен 

орган какъвто са Областните съвети за енергийна ефективност и на 

които би следвало да се представят и осъждат приоритетите, 

заложени в програмите. 

 

В България на много места съществуват форми на обществен контрол 

върху различни системи и услуги. По решение на общинските съвети към 

съответните общини се формират Обществени съвети, които включват 

представители на институции, имащи отношение към различни услуги, 

както и на техни доставчици. Обществените съвети, наред с другите  

функции като мониторинг и консултиране, могат да осъществяват и 

контрол върху качеството на услугите.  

 

На теория нещата стоят по този начин, но в действителност често се 

оспорва ефективността на тези съвети. Ето защо беше направен 

преглед на редица практики, насочени към подобряване на диалога 

гражданско общество – институции в сферата на енергийната 

ефективност. В основата на всичко стои стремежа към обратна 

връзка с гражданите.  

 

Често се коментират обществените съвети – почти всички областни имат 

работещи такива, но все още стои въпросът доколко тези обществени 
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съвет е съставен на формален принцип и до каква степен в него са 

включени представители на организации, които са представителни за 

района. Практиката показва, че е възможно общественият съвет да бъде 

работещ и ефективен орган, като генерира идеи, предложения и е 

коректив на институциите.  

 

Представителите на областните и общинските администрации споделят, 

че и НПО не винаги са активни и конструктивни членове на 

обществените съвети. Причините са различни, а и гледните точки на 

различните заинтересовани лица са различни, но най-често 

партньорството на местно ниво се разпознава по-скоро и приоритетно в 

етапите на иницииране и финансиране на конкретна услуга.  

 

Голяма част от разгледаните до момента в рамките на проекта практики 

по един или друг начин са свързани с идеята, с които бяха създадени 

Съветите по енергийна ефективност към Областните администрации 

в страната. Те обаче, не успяха да се наложат като работеща и 

ефективна практика. До голяма степен връзката между отделните 

сектори – бизнес, местни, регионални и национални администрации и 

гражданско общество - по отношение на енергийната ефективност 

всъщност така и не се случи. 

 

Според проучени причини за неработещите съвети за Енергийна 

ефективност към Областните администрации са, че няма яснота на 

целите, задачите и по отношение на правомощията. Съветите не се 

събират  регулярно и не провеждат ползотворни срещи,не са легитимни 

пред обществото като защитник на неговите интереси. Не оказват пряко 

влияние върху политиките. Също така е важно да се разгледат 

фундаменталните елементи, които дават възможност една организация 

реално да влияе върху  политиките в страната – доста глобален пример, 

но с важно значение и възможност отделни елементи да се пренесат е  - 

http://www.oecd.org/about/: 

 

http://www.oecd.org/about/
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Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР; The 

Organisation for Economic Co-operationand Development - OECD) е 

международна организация, която работи за изграждането на по-добри 

политики за по-добър живот. Нейната цел е да формира политики, които 

насърчават просперитета, равенството, възможностите и 

благосъстоянието за всички.  

 

Много добър пример за работещ Съвет по енергийна ефективност е 

следната практика - https://www.eec.org.au/policy-

advocacy/overview#/overview. 

 

 

 

 

Описание на примера: 

 

Съветът за енергийна ефективност работи от името на своите 

членове, за да управлява амбициозната държавна политика и да 

подпомага вземането на решения и растежа. 

Работата по политиките и проектите позволява да се предоставя на 

правителствата, индустрията и потребителите точна и актуална 

информация и съвети в сферата на разумната и стабилна политика за 

енергийна ефективност. 

https://www.eec.org.au/policy-advocacy/overview#/overview
https://www.eec.org.au/policy-advocacy/overview#/overview
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ПОЛИТИКА 

Експертният екип от служители и съветници на Съвета работят с 

правителства, ключови индустриални и професионални асоциации и 

неправителствени организации, организации по редица застъпнически 

кампании. 

Програмата им за застъпничество е фокусирана върху следните области: 

• Търговски сгради, както съществуващи, така и нови сгради; 

• Схеми за енергийна ефективност; 

• Реформа на енергийния пазар, включително въвеждане на 

механизъм за отговор на търсенето на едро; 

• Правителствени операции в сгради и съоръжения; 

• Индустриален енергиен мениджмънт, особено в 

производствения, селскостопанския и ресурсния сектори; 

• Енергийна ефективност на жилища, за да се осигурят 

здравословни комфортни домове за всички. 

ПРОЕКТИ 

Текущите проекти включват: 

• Текуща дейност за бизнес ангажиране чрез поредицата 

„Навигиране на един динамичен енергиен пейзаж“; 

• Изследване на управлението на въздействието на COVID-19 върху 

сектора на енергийното управление; 

• Разработване на програма за обучение за повишаване 

квалификацията на сектора на енергийните услуги в компетенциите 

на системи за енергийно управление (EnMS);  
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• Изследване на пътища за ангажиране, Програмата на 

Международната енергийна агенция „Енергия в сгради и общности“ 

(IEA EBC). 

ПАРТНЬОРСТВА 

Съветът за енергийна ефективност се гордее, че работи съвместно с 

правителството, бизнеса, потребителските и екологичните групи, за да 

постигне най-добрите резултати за всички  заинтересовани страни и по-

широката общественост.  

 

VIII. Приемаща организация 

 

Камара на строителите в България, Областно представителство – Габрово 

е приемаща организация за трансфер на добрата практика за създаване на 

Експертен съвет по енергийна ефективност, като поема ролята на 

„администратор“. 

 

Камара на строителите в България (КСБ)  е  независима, доброволна, 

професионална  организация, действаща като официален представител на 

строителните фирми в България. Камарата е юридическо лице, създадено 

през 2006 г., която понастоящем обхваща над 2 700 членове, сред които 

строителни фирми, неправителствени организации и образователни 

институции.  

Основните функции, които КСБ изпълнява чрез 27 регионални 

представителства, обхващащи територията на цялата страна, са следните: 

 

-  Участва в разработването на политики, стратегии, анализи и програми 

за развитие на строителството и съдейства за изпълнението им. 

 

- Допринася за повишаването на заетостта и професионалната 

квалификация в строителния бранш.  
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- Изготвя програми за квалификация и преквалификация на работници, 

специалисти и ръководители в строителния бранш.  

 

- Следи за тенденциите в строителството в страната и в чужбина, както и 

допринася за внедряването на нови технологии и материали.  

 

- Събира и поддържа полезна информационна база.  

 

- Участва в разработването и реализацията на регионални, национални и 

международни проекти.  

 

- Дава становища и участва в изготвянето на нормативни актове, свързани 

със строителната дейност и професионалната квалификация.  

 

- Участва в инициативи за облекчаване на условията и реда за получаване 

на банкови гаранции и кредити.  

 

- Предлага свои представители във всички комисии, агенции, съвети и 

институции по проблемите на строителството. 

 

Енергийната ефективност и мерките, свързани с нея са част от 

дейностите, които изпълняват строителните фирми. Създаването на 

Експертен съвет по енергийна ефективност към Камара на 

строителите в Габрово е полезна практика, която ще допринесе са 

развитие на сектора, обмяна на опит и полезна информация, 

подобряване на междусекторното сътрудничество. 
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IX. Методология за създаване на Експертен съвет по енергийна 

ефективност към Kамара на строителите ОП - Габрово. 

 

Настоящата методолoгия включва 

стъпки, които да покажат етапите за 

трансфериране и реализиране на 

практиката. Като цяло, 

трансфериращата организация може да 

прилага стъпките последователно или 

„на елементи“ – т.е. чрез отделни стъпки 

да „сглоби“ прилагането в зависимост 

от финансовите и организационни 

възможности. Възможно е трансфера да 

се осъществи и във формат не „съвет“, а 

„комисия“, например. Сщността остава 

същата. 

 

В общия случай, отделните етапи са обособени съгласно необходимостта 

от развитие и надграждане и включва следните стъпки: 

 

1. Информиране на членовете на организацията и изискване за 

заявяване на интерес от страна на тези, които искат да се 

включат 

 

Информирането за същността на Съвета, за неговите цели, задачи и 

решения ще допринесе за привличане на интерес и заявяване на желание 

за включване. Информацията трябва да е експертно поднесена, да 

включва значими елементи, които да мотивират членовете на КСБ ОП 

Габрово за участие. Необходимо е членовете на КСБ да бъдат 

информирани от ръководството и мотивирани да участват в 

инициативата. По този начин ще се осигури тяхната подкрепа и 

съпричастност. 
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2. Провеждане на среща на първоначалния екип и определяне на 

институциите, които трябва да се привлекат. Сформиране на 

работен екип. 

 

Важно условие за успешната работа на Съвета за Енергийна ефективност 

е в неговия състав да участват експерти от институции, свързани с 

целевата тема. Това ще гарантира експертност на обсъжданията и 

решенията. Камара на строителите е организация, която обединява за 

партньорство бизнеси, свързани със строителството и с всичко, 

произтичащо от него, включително енергийна ефективност, зелена 

инстраструктура и релевантните зелени обществени поръчки в тази 

сфера. Ето защо в Съвета могат да се включат експерти от строителния 

бранш, инженери, еколози, експерти в областта на енергийната 

ефективност и енергийните обследвания. 

 

Съществен елемент от този подготвителен етап е сформирането на екип 

от служители, които да участват в дейностите по описание и анализ на 

процесите. Екипът трябва ясно да дефинира целите на описанието и 

анализа и пътя за постигане на целите. При сформирането на екипа 

трябва да се ангажира ръководител, който показва лична 

заинтересованост и мотивация към анализа и подобряването на процесите 

в администрацията. Трябва да се има предвид, че членовете на екипа ще 

отделят значителна част от времето си за изпълнение на дейностите по 

подобряване на процесите в допълнение към оперативните задачи.  

 

3. Изпращане на писма с информация и изискване за определяне 

на представител към съответните институции 

 

С цел да се официализира представителността на институциите, които ще 

участват в Съвета за енергийна ефективност се изпращат писма с 

информация за същността на Съвета, както и изискванията към 

представителя от страна на държавните структури. 
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4. Формиране на пълния състав на съвета 

 

Съставът на Съвета се приема на Областен съвет на Камарата на 

строителите Областно представителство – Габрово. За да започне 

ефективна работа, е необходимо членовете на екипа първоначално да 

унифицират принципите и методите за моделиране на работните процеси. 

Необходимо е да бъде разписан и вътрешен правилник, който 

регламентира определянето на състава, периодичност на заседанията, 

вземане на решения, водене на протокол и др. Правилникът за работа на 

съвета се обсъжда и приема на първото заседание. 

 

5. Първа среща и определяне на цели и етапи в план за действие 

 

На първото заседание се определят целите и план за действие на Съвета, 

както се одобрява Правилник за работа на съвета. Избира се ръководно 

тяло, определя се реда за провеждане на следващи Заседания, начин на 

уведомяване, кворум. Разработване на план за действие с подробни 

стъпки – вкл. как инициативата може да се пренесе на национално ниво 

чрез Националната камара на строителите. 

 

6. Примерен план-график на срещи и теми 

 

В началото на всяко тримесечие се разработва план-график за 

предстоящите срещи и теми. В зависимост от потребностите и политиката 

на КСБ, е възможно подобен Съвет да се превърне в постоянно 

действащо звено за поддържане на процесния модел в актуално 

състояние. Съветът следва да предлага на общинска и областна 

администрация различни идеи, свързани с подобряването на енергийната 

ефективност, включително мерки за финансиране. Разчита се на 

предварително натрупана обществена подкрепа по различни спорни 
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мерки с оглед убедителното им представяне пред местната и регионална 

власт. 

 

Съветът би могъл да провокира допълнителни инициативи за 

подобряване прозрачността на политиките – например – в сферата на 

обществените поръчки. Особено много се коментират напоследък т. нар. 

„зелени обществени поръчки“. Те пряко касаят енергийната ефективност 

и устойчивото развитие. Камарата на строителите в България може да 

предложи конкретни мерки за взаимодействие с администрациите – 

потенциални и реални възложители на такива поръчки и да се подобри 

средата на реализация, особено в частта политики и прозрачност. 

 

7. Популяризация на инициативата. Анализиране на резултатите. 

 

Ползите и резултатите могат да се отнасят до:  

o повишаване удовлетвореността на участниците в Съвета от ползите 

за гражданското общество;  

o повишаване на информираността;  

o включване на нови представители на различни целеви групи;  

o подобряване обмена на данни с други институции;  

o оценка на необходимостта и предприемане на коригиращи мерки. 

 

8. Възможни форми на партниране на новата структура с цел по-

голямо влияние: 

 

По‐долу са представени няколко инструменти за партниране, доказали 

своята приложимост в България.  

 

8.1. Организиране и/или участие в Обществени дискусионни форуми 
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Форумът е подход за насърчаване на гражданското участие в 

управлението, разработен от Швейцарската агенция за развитие и 

сътрудничество (ШАРС). 

Основните признаци, които различават форума от консултативната среща 

са:  

 

o Широк обхват (представителност): Независимо дали форумът е 

специализиран или открит за всички граждани, той се отличава с 

мащабна предварителна работа на терен за привличане на всички 

заинтересовани страни. Откритостта и прозрачността на процеса са 

от ключово значение. 

 

o Структурираност на заинтересованите страни: За разлика от 

срещата, където всеки участник представлява сам себе си, тук 

заинтересованите страни са представени на работни маси. 

Дискусиите са предимно в общи пленарни сесии, но идеята е чрез 

работните маси да се изразяват интересите на цялата група, а не на 

отделния участник. Гласуванията също стават чрез работни маси. 

 

o Структурираност на процеса: За разлика от еднократните ад‐хок 

консултативни срещи, форумът се провежда в продължение на 

няколко месеца и може да е с продължителност от 4 до 10 сесии 

(срещи). 

 

o Равнопоставеност. Във форума всички работни маси са с еднакъв 

глас и статут, независимо кой е инициатора на процеса.  

 

o Независима модерация. Обикновено форумът се модерира от 

външен за общността експерт (модератор), подпомогнат от местна 

оперативна група, която подготвя форума. Тези местни лица, както 

и модератора са гарантите за представителността на форума и 

равнопоставеността на дискусията.  
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o Резултатност. Форумът се различава от консултативната среща по 

тежестта и консенсусния характер на решенията, които гражданите 

вземат. Встъпвайки в процеса на форум, местната администрация се 

ангажира да изпълни препоръките на форума или да даде 

информация защо те не могат да се изпълнят. В общностните 

форуми гражданите могат да вземат решения в какви проекти да 

бъде инвестиран проектен фонд, съфинансиран от донор и местната 

власт.  

 

 

8.2. Избиране на представители на структурата в консултативни 

органи и работни групи на администрацията  

 

Много често като причина за трудната комуникация с гражданския сектор 

се изтъква липсата на представителна организация на местно ниво. 

Липсата на такава организация често е причина за невключване на НПО в 

редица консултативни процеси или включването само на тесен кръг 

организации, близки до съответната администрация. Практиката обаче 

принуждава и отделни институции да създават механизми за избор на 

представители на НПО, които да се включат в консултативни органи. 

Факт е, обаче, че липсва формален механизъм за избор.  

 

Анализът на различни практики в страната и в Европейския Съюз 

показва, че все пак съществуват редица добри примери и практически 

подходи за включване на НПО:  

 

o Информацията за създаването на консултативния орган да е 

публична. 

 

o Ясно се определят изискванията към кандидатстващите НПО – от 

коя сфера да са кандидатите; да има изискване за определен опит в 

съответната сфера (поне 3 години работа в сферата), както на 



  Договор: BG05SFOP001-2.009-0179 

                 Проект: „Повишаване на гражданското участие за 

                   по-ефективна политика по енергийна ефективност”  

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление” 2014 

– 2020 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

www.eufunds.bg 

39 

организацията, така и на конкретния човек, който ще я 

представлява. 

 

o Изборът на НПО представителите става от самите НПО: ясно 

определено е кой може да гласува/подкрепя избора на кандидатите 

– например номиниращите организации да бъдат от сферата на 

кандидата; да имат определен период на съществуване (подобно на 

кандидатите).  

 

o Изискване една организация да не може да номинира/подкрепя 

повече от един кандидат, като е добре да се предвиди и изискване 

кандидата да бъде номиниран от по‐голям брой организации (поне 3 

активни организации например).  

 

o Изборът на НПО представителите да става след попълване на 

специален формуляр/бюлетина, която се подписва от 

представляващия организацията, която гласува/номинира.  

 

o Участниците в подобни консултативни органи да уведомяват и 

неучастващите там НПО за провежданите дискусии и взетите 

решения. За целта трябва да се разработи ясен механизъм, който 

може да включва и блогове или друга по‐интерактивна форма.  

 

o В случай на неспазване на задълженията за уведомяване на 

останалите НПО, да има възможност за подмяна на участващия в 

органа член с друго НПО преди изтичане на мандата му – например 

по искане на над 50 % от подкрепилите участващия кандидат.  

 

o Когато държавната или местна администрация създава 

консултативен орган и стартира процедура за избор на НПО в него, 

да покани като наблюдаващи процеса представители на поне едно 
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известно НПО, което да следи спазването на настоящите принципи 

в хода на самата процедура.  

 

o Администрациите, които вече са създали свои консултативни 

органи, да преразгледат механизма, по който са избрани 

представителите на НПО в тях и ако той не съответства на 

настоящите принципи, да проведе нов избор на НПО членове.  

 

o При изтичане на мандата на НПО членове на консултативни органи, 

да не се подновява автоматично техния мандат, а да се премине 

през нова процедура за номиниране.  

 

 

8.3. Институционализиране участието на 

НПО 

 

Представителите на НПО в България могат да 

вземат достатъчно силно и представително 

участие в процесите на регионално и местно 

планиране чрез:  

o Регионалните съвети за развитие, 

където могат да участват с право на 

съвещателен глас в заседанията. НПО могат да дадат своя принос в 

разработката, наблюдението, актуализацията и оценката на 

реализацията на регионалните планове за развитие;  

 

o Областните съвети за развитие: НПО имат правомощия да 

участват в разработката и приемането на областните стратегии за 

развитие, както и да оценяват конкретните инициативи на 

общините и на НПО, да участват в наблюдението, актуализацията и 

оценката на реализацията на областните стратегии за развитие;  
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o Консултативните съвети към общините, чрез които могат да 

участват в разработването на конкретни политики, както и да 

допринесат за общинските планове за развитие в цялостния процес 

на тяхната разработка, обсъждане, наблюдение и оценка на 

изпълнението им;  

 

o Обществени консултативни съвети, които обединяват усилията на 

социалните партньори при формирането и реализацията на 

политики на национално, регионално и местно ниво;  

o Местните инициативни групи: За общности от селските райони 

след 2008 г. се осигурява уникален шанс за партньорство между 

местните НПО, бизнеса и администрация по отношение планиране 

на местното развитие. В МИГ по особено прозрачен начин се 

гарантира общностното представителство, както и нещо повече - 

пряка демокрация при взимането на решения за инвестиции в 

общността; 

 

o Изграждането на партньорски мрежи по интереси (НПО и 

неформални граждански сдружения), чрез които гражданският 

сектор по‐пряко да консултира и делегира мнение по отношение на 

местните, регионалните и дори националните политики;  

 

o Трансгранични мрежи и проекти: Някои НПО са 

облагодетелствани да могат пряко да участват в партньорски 

инициативи в трансгранични райони, като по този начин се 

мултиплицират ресурсите и ефектите, както за тях самите, така и за 

местните общности.  
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X. Заключение 

 

Настоящата Методология практически може да подпомогне структурите 

на гражданското общество и самите местни власти за ефективното им 

участие в процеса на разработване 

и изпълнение на планове за местно 

развитие. Включените в 

методологията принципни 

положения за партнирането, както 

и конкретни указания, насоки и 

примери,могат да подпомогнат 

процеса на партниране. 

Изследваните възможности са за 

по-добър граждански контрол 

върху подкрепата за мерки за 

енергийна ефективност в общността от гледна точка на тяхното качество, 

достъпност и съответствие с нуждите на гражданите и бизнеса.  

 

 

Трансферът на настоящата добра практика допринася за:  

• прилагане на модела на партньорство в местната политика и практика за 

енергийна ефективност  

• осмисляне на резултатите от партньорството в контекста на местната и 

регионална политика и на перспективите за развитие 

 • мултиплициране на утвърдени практики и нов модел на партньорство 

мобилизиране на общността по ключови проблеми за енергийна 

ефективност;  

 

Изследването на обществените нагласи към политиката за енергийна 

ефективност и по-специално на мотивацията за прилагане на тези мерки, 

е много важна с оглед стимулиране на енергоефективно поведение и  
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формиране на трайни обществени нагласи в подкрепа на ЕЕ- политиката 

на страната. Посочените примери имат за цел да покажат възможностите 

за взаимодействие между всички заинтересовани страни в сферата на 

енергийната ефективност с цел подобряването й –на местно, регионално и 

национално равнище. 

 

Подобренията на енергийната ефективност през последните години са по-

устойчиви, благодарение на съгласуваните усилия в областта на 

политиката в големите икономики. Въпреки това, глобалният темп на 

подобрение на първичната енергийна интензивност все още изостава. В 

този контекст, качеството на информацията за енергийната ефективност 

ще бъде от основно значение за постигането на целта. 
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гражданското участие за по-ефективна политика по енергийна 

ефективност”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
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