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1. Увод
Настоящият анализ е част от изпълнението на проект “Повишаване на
гражданското участие за по-ефективна политика по енергийна
ефективност” и има за цел да проучи политиката за подобряване на
енергийната
ефективност
в
България, от гледната точка на
това как гражданското участие
инициира решения за общността,
които се подкрепят и от местни,
регионални
и
национални
администрации
в
полза
на
подобряването на ЕЕ на страната.
ПРОЕКТ
BG05SFOP001-2.0090179-C01
Повишаване
на
гражданското участие за
поефективна политика по енергийна
ефективност
се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление” 2014
– 2020 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския
съюз - www.eufunds.bg.
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
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
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контрола върху подкрепата за мерки за енергийна ефективност в
България и породените от това предизвикателства.
Проектът стартира с две проучвания на текущото състояние за
гражданското участие в процеса по формулиране и прилагане на
политиките, касаещи енергийната ефективност на общинско и областно
ниво - статукво в България и статукво в ЕС. Проучванията засегнаха
гледните точки на бизнеса и гражданския сектор. Въз основа на тях ще
бъдат отправени препоръки и набелязани нови форми, механизми и
решения за подобряване участието на гражданите, които ще бъдат
разпространени сред целевите групи. Чрез последващо разработване на
механизъм, който стъпка по стъпка да формулира предложения за
подобряване на средата за гражданско участие в политиката за
насърчаване на енергийната ефективност, ще се даде нов
инструментариум за въздействие и създаване на партньорства между
отделните сектори - граждани, НПО, бизнес, администрации. Предвижда
се и идентифициране и трансфериране на добри практики и провеждане
на обществени събития за привличане на активното гражданство и
популяризация на разработките на проекта с цел конкретното им
прилагане.
Инициатор на проекта е Сдружение „Център за устойчиво развитие и
иновации“ в партньорство с Фондация "Тайм Екопроекти".
Основната информация, която се ползва за изходна точка е изложената
обосновка в проекта, а именно – осъзнаването, че 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.
Енергоспестяването представлява и за държавите членки на ЕС найдиректният и икономически ефективен начин за преодоляване на
ключовите енергийни предизвикателства по отношение на устойчивото
развитие, сигурността на доставките и конкурентноспособността, както
това е отбелязано при формулирането на стратегическите цели в
документа „Енергийна политика за Европа“. Основната отговорност е на
администрациите, формиращи и прилагащи политики, но ефективността
зависи от гражданското участие и въвлечеността на всички
заинтересовани страни.
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Ето защо, горецитираният проект и проведените проучвания, както и
настоящия анализ са насочени към следните целеви групи:
• Администрация
• Неправителствени организации, както и техните служители;
• Бизнес;
• Общественост.
Приоритетното развитие 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.
Решаващо значение за успеха на това начинание има местното
самоуправление и отредената му важна роля, както и активността на
гражданите. Много европейски градове вече са разработили свои
собствени решения за екологично чиста енергия и са се присъединили
към местни, европейски и глобални инициативи като Споразумението на
кметовете за климата и енергията. При все това липсата на подходящи
механизми, както и адекватно финансиране за тези амбициозни цели на
местните власти представлява сериозно предизвикателство.
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2. Описание на състоянието в сферата на енергийната
ефективност в България и връзката с политките на
Европейския съюз
Енергийната политика на Република България е в
съответствие с основните цели на енергийната политика на
Европейския
съюз
за
енергийна
сигурност,
конкурентоспособност
и
устойчиво
развитие.
В
Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. е
прието, че "енергийната ефективност е с най-висок
приоритет в енергийната политика на страната". На тази
основа са определени амбициозни цели за подобряване на
енергийната ефективност.
Основните нормативни и стратегически документи в сферата са:
 Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата
до 2030 г. на Република България (ИНПЕК)
 Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.;
 Национална стратегия за развитие на минната индустрия до 2030 г.;
 Стратегия за участието на България в Четвъртата индустриална
революция;
 Дългосрочна стратегия за саниране на националния сграден фонд от
жилищни и административни сгради (обществени и частни);
 Иновационна стратегия за интелигентна специализация;
 Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради;
 Национална рамка за политика за развитието на пазара на
алтернативни горива в транспортния сектор и за разгръщането на
съответната инфраструктура;
 Национален план за действие за насърчаване производството и
ускореното навлизане на екологични превозни средства,
включително на електрическата мобилност в България за периода
2012-2014 г.;
 Национален план за действие за енергията от възобновяеми
източници;
 Национален план за действие по енергийна ефективност 2014 –
2020 г.;
 Национален план за действие за енергия от горска биомаса 2018 –
2027 г.;
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 Национална стратегия за адаптация към изменението на климата на
Република България и План за действие (проект);
 Трети национален план за действие по изменения на климата (за
периода 2013-2020 г.).
Съгласно горецитирания Интегриран план енергийната политика на
страната цели утвърждаване на пазарните принципи в енергийния сектор,
гарантиране на енергийната независимост, устойчиво енергийно развитие
на страната, ефективно използване на енергията и енергийните ресурси,
задоволяване потребностите на обществото от електрическа и топлинна
енергия, природен газ и горива и е насочена към:
 Поддържане на сигурна, стабилна и надеждна енергийна система;
 Диверсификация на източниците и маршрутите на доставките на
природен газ;
 Модернизиране и разширяване на газопреносната инфраструктура;
 Преодоляване зависимостта от внос на енергийни ресурси, чрез
използване на местните ресурси;
 Модернизиране и разширяване на енергийна инфраструктура;
 Развитие на ядрената енергетика съобразно съвременните изисквания за
надеждност, безопасност и икономичност;
 Подобряване на енергийната ефективност и повишаване използването
на енергията от възобновяеми източници (ВИ) в брутното крайно
енергийно потребление;
 Активно участие на страната в изграждането на единен и стабилен
европейски енергиен пазар;
 Развитие на конкурентен енергиен пазар и политика, насочена към
осигуряване на енергийните нужди и защита на интересите на
потребителите;
 Осигуряване на равнопоставен достъп до мрежата на всеки потребител,
при ясни и недискриминационни правила;
 Постигане на баланс на количество, качество и цена на енергията за
крайните потребители.
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В същото време, Иновационната стратегия за интелигентна
специализация 2014 – 2020 г. поставя като приоритетна област развитието
на чистите технологии с акцент върху транспорта и енергетиката
(съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия,
електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани
модели и технологии, безотпадни технологии, технологии и методи за
включване на отпадъчни продукти и материали от производства в други
производства).
По
оперативна
програма
„Иновации
и
конкурентноспособност“
2014-2020
(ОПИК)
се
финансират
инфраструктурни проекти в областта на енергетиката и енергийната
При провеждането на енергийната политика на страната са възприети
основните цели на енергийната политика на Европейския съюз (ЕС,
Съюза), а именно сигурност на доставките, конкурентоспособност и
устойчивост, като същата е съобразена с петте взаимно свързани
измерения на Европейския енергиен съюз:
 енергийна сигурност, солидарност и доверие;
 напълно интегриран европейски енергиен пазар;
 енергийна ефективност;
 ограничаване на потреблението;
 декарбонизация на икономиката и научни изследвания, иновации и
конкурентоспособност.
Съгласно рамковата стратегия на Енергийния съюз, енергийната
ефективност трябва да се третира като източник на енергия сама по себе
си. Амбициозното „Парижко споразумение за климата“ също подчертава
значението на енергийната ефективност. Инвестициите в енергийна
ефективност са доказали, че са един от най-рентабилните начини за
преход към нисковъглеродна икономика. Те не само помагат на ЕС 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, пониските сметки за енергия, повече работни места и устойчив растеж.
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Публичните средства не са достатъчни и за да се реализират мерките за
енергийната ефективност в пълен обхват, трябва да се привлече
значително частното финансиране. В този контекст енергийната политика
трябва да създава по-благоприятни условия за инвестиции, за да насърчи
инвестициите в енергийна ефективност и да помогне на евентуални
инвеститори.
В тази връзка в средата на 2018г. Европейската комисия, в партньорство с
българското Министерство на енергетиката и ООН, организира форум на
тема „Инициатива за финансиране на околната среда“. Инвестиционният
форум беше събитие в рамките на българското председателство на Съвета
на Европейския съюз и се проведе ден преди срещата на високо равнище
на министрите от Централна и Югоизточна Европа за енергийна
ефективност (CESEC) в София. Това събитие имаше за цел да покаже
най-добрите практики в областта на енергийната ефективност , както и
опитът на други страни за финансиране на инвестиции в тази сфера.

Това включва използването на частни фондове и иновативни финансови
инструменти, най-вече в секторите на строителството и промишлеността.
По този начин националната политика в сферата се фокусира върху
практическия опит в разработването и структурирането на инвестиционни
програми. Това беше и сериозна крачка напред в диалога по темата между
всички заинтересовани страни.
На база направеното предходно проучване и съгласно посоченото в
Отчета на Програмата на Република България за председателството на
съвета на европейския съюз 1 януари – 30 юни 2018 г. – „в областта на
енергетиката през първата половина на 2018 г. Българското
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председателство работи усилено за продължаване на действията за
изграждане на стабилен Европейски енергиен съюз и постига
положителни резултати по текущите приоритетни теми от дневния ред на
Съвета на Европейския съюз, в т.ч. по законодателните предложения от
пакета на Европейската комисия „Чиста енергия за всички европейци“ “.
Българското
председателство
отделя
приоритетно
място
на
задълбочаването на регионалното сътрудничество и на развитието на
добросъседски отношения, в т.ч. и по отношение на свързаността на
Западните Балкани. 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. 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 подпакет“, включващ предложенията за Директива относно енергийната
ефективност, Директива за насърчаване на използването на енергия от
възобновяеми източници и Регламента за управлението на Енергийния
съюз. През м. февруари 2018 г. са стартирани 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
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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 пошироки 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 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, поспециално тези, отразени в рамката в областта на климата и енергетиката
до 2030 г. и в Енергийната пътна карта за периода до 2050 г., като
същевременно се спазват разпоредбите на членове 191 и 194 от ДФЕС.
В унисон с европейската политика, миналата година беше създаден
Интегрираният национален план в областта на енергетиката и климата до
2030 г. на Република България (ИНПЕК) - изготвен в съответствие с
изискванията на Регламента за управлението на енергийния съюз
(РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1999 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния
съюз и на действията в областта на климата, за изменение на регламенти
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(ЕО) № 663/2009 и (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на
Съвета, директиви 94/22/ЕО, 98/70/ЕО, 2009/31/ЕО, 2009/73/ЕО,
2010/31/ЕС, 2012/27/ЕС и 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета, директиви 2009/119/ЕО и (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на
Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета),
съгласно който държавите членки на Европейския съюз трябва да
предадат проекта на ИНПЕК до 31.12.2018 г.

С ИНПЕК се определят основните цели, етапи, средства, действия и
мерки за развитие на националната ни политика в областта на
енергетиката и климата, в контекста на европейското законодателство,
принципи и приоритети за развитие на енергетиката. Основните цели,
заложени в този План са:
 стимулиране на нисковъглеродно развитие на икономиката;
 конкурентоспособна и сигурна енергетика;
 намаляване зависимостта от внос на горива и енергия;
 гарантиране на енергия на достъпни цени за всички потребители.
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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.
Политиките и мерките в сектор „Енергетика“, които са предвидени в
НПДИК, се базират на тези, заложени в Енергийната стратегия на
България до 2020 г. и в Националния план за действие за енергията от
възобновяеми източници. Мерките са групирани в пет приоритетни оси:
• Приоритетна ос 1: По-чисто производство на електрическа енергия от
съществуващите въглищни централи;
• Приоритетна ос 2: Преход към по-нисковъглероден електроенергиен
микс;
• Приоритетна ос 3: Системата за централно топлоснабдяване –
инструмент за нисковъглеродна енергетика;
• Приоритетна ос 4: Децентрализирано производство на енергия;
• Приоритетна ос 5: Развитие на нисковъглеродни мрежи за пренос и
разпределение на електрическа енергия и природен газ.
Прилагането на заложените допълнителни мерки в този сектор ще доведе
до намаление на емисиите на ПГ с 13.8% спрямо нивата в базовия
сценарий 1 с мерки към 2020 г.
Сектор „Бит и услуги“ се характеризира с тенденция на нарастване на
емисиите ПГ, което е обусловено от увеличение на енергийното
потребление на домакинствата. Мерките в този сектор са базирани на
Енергийната стратегия на България до 2020 г. и Националната
индикативна цел по Директива 2006/32/ЕО и са насочени към повишаване
на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни
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източници в брутното крайно енергийно потребление. Прогнозираното
намаление на емисиите в този сектор при прилагане на заложените в
НПДИК мерки е 22% спрямо емисиите в базовия сценарий за 2020 г.
Политиката в областта на енергийната ефективност (ЕЕ) е много
съществен елемент от националната и европейската енергийна политика и
политиката в областта на климатичните промени. Нейното изпълнение е
средство за постигане на целите и приоритетите на ЕС както за периода
до 2020 г., така и в периода 2030 г., с хоризонт 2050 г., в съответствие със
споразумението от Конференцията на страните по Рамковата конвенция
на ООН по изменение на климата (COP 21) в Париж и рамковата
политика в областта на климата и енергетиката през периода до 2030 г. на
ЕС.
Процесът на преминаване към енергетика с ниски нива на вредни емисии
изисква, повишаване на енергийната ефективност, увеличаване
използването на енергия от възобновяеми източници в брутното крайно
енергийно потребление, подобряване на енергийното управление,
развитие на енергийната инфраструктура и изграждането на вътрешния
пазар, както и разработването на различни концепции и внедряване на
нови технологии и услуги.
В съответствие с приоритетите на ЕС, енергийната ефективност е първият
приоритет в енергийната политика и е от основно значение за
изпълнението на целите за периода 2020–2030 г. Нормативната уредба в
областта на ЕЕ е приведена в съответствие с европейското
законодателство, като основният документ, осигуряващ изпълнението на
политиката в тази област е Законът за енергийната ефективност (ЗЕЕ). В
изпълнение изискванията на ЗЕЕ и съгласно разпоредбите на Директива
2012/27/ЕС относно енергийната ефективност и Директива 2010/31/ЕС
относно енергийните характеристики на сградите са разработени и са в
процес на изпълнение следните стратегически документи:
• Национален план за действие по енергийна ефективност 2014–2020 г.; •
Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия
2015 г. – 2020 г.;
• 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
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сградите от обществения и частния национален жилищен и търговски
сграден фонд.
Основните приоритети и цели в политиката на България в областта на
енергийната ефективност са следните:
o постигне спестяване на енергия в размер на 8.325 GWh до
2020 г.;
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.
Предвидените политики и мерки за периода след 2020 г. осигуряват
взаимовръзка между съществуващите и планираните политики и мерки в
рамките на измерението „Декарбонизация“, както и между
съществуващите и планираните политики и мерки по останалите
измерения на Енергийния съюз до 2030 г. Поради спецификата и
взаимозависимостта на ефекта и очакваните резултати, мерките и
политиките в областта на енергията от ВИ са комплексно съчетани с тези
от измерение „Енергийна ефективност“. Положени са усилия за постигане
на координация на националните политики в областта на климата и
енергетиката, като се използват и възможностите за регионалното
сътрудничество с други държави-членки, така че да бъдат привлечени
необходимите за тяхното изпълнение инвестиции. Политиките и мерките
надграждат обхвата и същността на сега действащите с оглед по-широко
разгръщане и по-добра интегрираност на възобновяемата енергия при
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постигане на основните показатели за финансово достъпна, безопасна,
конкурентоспособна, сигурна и устойчива енергийна система.
По отношение на заложения в Енергийната стратегия приоритет за
развитието и разширяването на битовата газификация в страната не
можем да отчетем напредък. Делът на домакинствата в България
ползващи природен газ е под 5%, докато за Европа този дял е 55%.
Използването на електрическа енергия в крайното потребление води до
три пъти повече разходи на първична енергия в сравнение с екологичната
алтернатива – пряко използване на природен газ. Поради това,
заместването на електрическата енергия с природен газ за отопление и за
домакински нужди в бита ще допринесе за трикратно спестяване на
първична енергия и по тази причина трябва да се разглежда като един от
начините за повишаване на енергийната ефективност.
За създаване на стимули за увеличаване нивото на битова газификация в
страната, в Министерство на енергетиката се изпълнява проект „Мерки за
енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ“
(DESIREE) – 10.9 млн. евро грант по Международен фонд „Козлодуй“
(МФК). Целта му е да се стимулира битовата газификация, като се
подпомогне първоначалната инвестиция на около 10 000 домакинства
(фиксирана такса 30% от стойността на допустимата инвестиция и 100%
такса за присъединяване, но не повече от 1 000 евро на домакинство за
системи с високоефективни котли и не повече от 1 200 евро на
домакинство за системи с кондензационни котли) за присъединяване към
съществуващата газоразпределителна мрежа. Реализирането на проекта
ще постигне намаляване на замърсяването на въздуха, чрез заместване на
горива с високи нива на емисии на вредни вещества в атмосферния
въздух с природен газ.
Чрез българската електроенергийна борса се реализира и европейската
политика за интегриране на националните пазари и създаване на добре
функциониращи регионални пазари, а в последствие и общ европейски
пазар. В резултат на законови промени от началото на 2018 г., цялото
количество произведена електроенергия предназначена за свободния
пазар се търгува единствено на търговските платформите на БНЕБ. След
като от 01.04.2016 г. КЕВР одобри и въведе Стандартизирани товарови
профили, битовите и небитовите клиенти на ниско напрежение вече не
само имат правото, но и реално могат да сменят своя доставчик на
електрическа енергия и да сключват сделки по свободно договорени цени.
Въпреки това, сегментът от пазара за търговия по регулирани цени е
значителен, с дял около 48% от нетното производство на електрическа
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енергия. При този сегмент цените на електрическата енергия са
регулирани по цялата верига от производство до крайно потребление,
чрез обществения доставчик НЕК ЕАД, изпълняващ функции на
единствен купувач за този пазарен сегмент
Важна стъпка в посока либерализация на пазара на природен газ в
България и в изпълнение на приоритетите заложени в Енергийната
стратегия на Република България до 2020 г., КЕВР прие пакет от правила,
установяващи нов режим на балансиране на преносната система на
природния газ. Правилата имат за цел извършване на търговско
балансиране на пазара на природен газ. За развитие на конкурентен пазар
на природен газ, в контекста на европейските цели за изграждане на
взаимосвързан и единен общоевропейски газов пазар, са предприети
действия за реализиране на концепция за изграждане на
газоразпределителен център „Балкан“ на територията на България.
Концепцията е в синхрон с проектите за развитие на Южния газов
коридор и е в пълно съответствие с плановете за развитие на газовата
инфраструктура в ЕС. Целта е подобряване сигурността на доставките и
диверсификацията на източниците и маршрутите на доставка на природен
газ. С цел осигуряване на необходимата пазарна среда за
осъществяването на газопразпределителния център „Балкан“ в страната е
учредена дъщерна компания на „Булгартрансгаз“ ЕАД, която е оператор
на газова борса в България. По отношение на преносните способности
(по-конкретно на междусистемните сечения) „Булгартрансгаз“ ЕАД
спазва изискванията на Третия енергиен пакет, като прилага Регионалната
платформа за резервиране на капацитет (RBP), съгласно Регламент (ЕС)
№ 984/2013 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за
разпределение на капацитет в газопреносни системи.
В съответствие с Третия либерализационен пакет на ЕК, България
предприе стъпки към пълна либерализация на пазара на електрическа
енергия. Поетапното премахване на регулираните цени за всички крайни
потребители и на цените за производители ще доведе до увеличаване на
конкуренцията между доставчиците на електрическа енергия. Пълната
либерализация на пазара на електрическа енергия ще създаде условия за
повишаване гъвкавостта на системата, чрез осигуряване условия за
постигане на конкурентни цени и ще увеличи ликвидността на борсовия
пазар на електрическа енергия.
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Интересът
на
българските
потребители
към
производството на електрическа
енергия от ВИ за собствено
потребление е слаб и този начин
за
осигуряване
на
потреблението с електрическа
енергия не е развит в България.
В ЗЕВИ съществува възможност за изграждането на малки инсталации,
използващи ВИ за съвместно производство, потребление и продажба на
електрическа енергия. В действащия ЗЕВИ има възможност при подаване
искане за проучване на условията и начина на присъединяване пред
оператора на електрическата мрежа, производителят да декларира, че
произведената електрическа енергия от ВИ ще бъде използвана за
собствено потребление. Също така за малки инсталации с инсталирана
мощност до 30 kW (чл. 24, т. 1 на ЗЕВИ) са предвидени съкратени
срокове по присъединяване, не се изисква издаване на разрешение за
строеж и разрешение за ползване. Количеството електрическа енергия,
което не е използвано за собствено потребление, се изкупува от
съответния краен снабдител по цена, определена от КЕВР при условията
и по реда на съответната наредба по чл. 36, ал. 3 от Закона за
енергетиката. С оглед въвеждането на благоприятна рамка за насърчаване
и улесняване на развитието на потреблението на собствена електрическа
енергия от ВИ се предвижда да бъдат извършени законодателни промени,
чрез които да бъде оптимизирана действащата нормативна уредба и да
бъдат по-добре регламентирани правата на този вид потребители. В
периода 2021-2030 г. ще се търсят възможности за финансиране на
проекти и ще се предприемат мерки за осигуряване на достъп до
потреблението на електрическа енергия от ВИ за потребители с ниски
доходи или за уязвимите домакинства чрез системата за социално
подпомагане.
Всички мерки и промени в нормативната база в страната дават опцията за
повлияване от гледната точка на гражданското общество - бизнес,
неправителствени организации, граждани - относно възможностите им за
участие в процеса по формулиране и прилагане на политиките, касаещи
енергийната ефктивност, както и представяне на препоръки за
подобряването й.
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Както е заложено в Интегрирания план –
„държавната политика в енергетиката се
осъществява чрез Народното събрание и
Министерския съвет, съгласно чл. 3 от
Закона за енергетиката (ЗЕ). В тази връзка
със стартиране на консултациите с ЕК по
проекта на ИНПЕК ще започне паралелно
провеждането
на
консултации
с
Народното събрание за изготвянето на
окончателния Интегриран национален
план. След започване на консултации с ЕК
ще започне паралелно провеждането и консултации със заинтересованите
страни, включително социалните партньори, гражданското общество и
широката общественост за изготвянето на окончателния Интегриран
национален план.“
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 ефктивност.
 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.
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 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.
 В тази връзка е важно да се отбележи, че основните цели на
политиката за намаляване на емисиите на парникови газове в сектор
Транспорт са: насърчаване на производството на електрически и
други
екологични
превозни
средства;
насърчаване
на
научноизследователски и развойни дейности, свързани с
екологични превозни средства и системи за таксуване; насърчаване
на потреблението / търсенето на нови екологични превозни
средства; ускорено разгръщане на инфраструктурата за зареждане
на електрически и хибридни автомобили; организиране на
кампании за повишаване на осведомеността, изграждане на
капацитет на заинтересованите страни по отношение на развитието
на устойчивата мобилност.
 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.
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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.
Като цяло, в България се срещат редица примери за инициативи в полза
на общността и повишаването на енергийната ефективност, но все още
основно са като част от проекти и дългосрочната визия и устойчивост
рядко се срещат.
Стратегическите документи в сферата, обаче, планират редица мерки за
по-активно въвличане на обществеността – например „Създаване на
условия за крайните потребители, и в частност битовите потребители да
имат право да участват в „общности за възобновяема енергия“, които
могат да произвеждат, потребяват, акумулират или продават енергия от
ВИ.“ / Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата
до 2030 г. на Република България (ИНПЕК)/. Друг
пример от същия документ е „Създаване на подходящи
финансови стимули осигуряващи постигането на целта в
сектор транспорт В съответствие с изискванията на
Насоките за държавни помощи за околна среда и
енергетика при целесъобразност ще бъдат обмислени
възможности за въвеждането на финансови стимули,
чрез данъчни облекчения, схеми за подпомагане и др. за
потреблението на алтернативни възобновяеми горива,
биогорива от ново поколение и разгръщане на електрическата
мобилност.“
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Всичко това показва разбирането от страна на държавата за
осигуряването на необходимата информираност и адекватно обучение
като важен фактор, за да се насърчи широкото ползване на енергия от
възобновяеми източници. Подкрепят се регионалните мерки за развитие в
тези области, които насърчават обмена на най-добри практики в
производството на енергия от възобновяеми източници между местни и
регионални инициативи за развитие, програми за обучение за укрепване
на регулаторния, техническия и финансовия експертен опит и за по-добро
познаване на наличните възможности за финансиране. За постигане на
ефективни резултати в тази посока са идентифицирани заинтересованите
страни и потенциалните участници в процеса по разпространение на
адекватна информация и провеждане на процедури по обучение. Особено
активни участници в тези процеси са съответните институции и местните
власти, които да провеждат комплексни инициативи по информационни
кампании, форуми, програми за повишаване на осведомеността и за
обучение на гражданите относно ползите и възможностите за използване
на енергия от възобновяеми източници.
Очаква се да има достатъчно информационни кампании, адресирани към
гражданите, които да дават възможност за запознаване с практически
въпроси при разработването и използването на енергия от възобновяеми
източници. Информация относно възможностите за използване на
възобновяеми източници, към момента се разпространява в рамките на
изпълняваните дейности от съответните министерства и изпълнителните
агенции към тях, включително и по изпълнени проекти, финансирани по
международни и европейски програми. С оглед повишаване на
информираността и заинтересоваността на гражданите към използването
на енергия от възобновяеми източници, стремежът е да се осигурява
предоставянето на информация от доставчиците на оборудване и системи,
от компетентните органи за чистата печалба, разходите и енергийната
ефективност на оборудването и системите за използване на електрическа
енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми
източници. Важно е информацията да се предоставя по ефективен и
леснодостъпен начин.
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3. Анализ, представящ гледната точка на гражданското
общество - бизнес, неправителствени организации,
граждани - относно възможностите им за участие в процеса
по формулиране и прилагане на политиките, касаещи
енергийната ефктивност
Все повече в публичното пространство и в стратегическите документи на
местно, регионално и национално ниво се говори за необходимостта от
изработването на икономически по-ефективни и по-иновативни начини за
финансиране на енергийната ефективност, които да включват активното
участие и партньорско отношение както на собствениците на сградите и
жилищата, така и на бизнеса. Осъзнава се необходимостта от публичен
диалог по темата, който да покаже ползите от тези инвестиции и да
промени нагласите на хората за това, че те имат споделена отговорност и
трябва да имат принос
за постигането на целите за енергийна
ефективност в България.
Но как може активното гражданство реално да участва в тези процеси?
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 консултация 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 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
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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:
 Участие – провеждане на възможно най-широки консултации по
основните теми.
 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 започне в найранните 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.
 Последователност – трябва да бъдат създадени механизми за
обратна връзка по подадените мнения, както и за оценка на
проведените консултации.
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Множество примери има в тази посока –
 Великобритания е една от страните с най-големи традиции и найдобре развита система на консултации с гражданите и гражданските
организации. Там изключителна роля в обществото имат т.нар.
благотворителни или доброволчески организации (които ние
наричаме граждански, нестопански или неправителствени). Тази
роля е отбелязана и чрез приемането на Споразумение за
отношенията между правителството и гражданския сектор.
Споразумението е прието през 1998 г. и всяка година се прави
годишен отчет на неговото изпълнение и се провежда годишна
среща между правителството и представители на гражданския
сектор. Специален раздел в Споразумението е отделен на
разработване на политики и консултации, който предвижда в почти
всички случаи, политики или документи, имащи отношение към
гражданския сектор да бъдат консултирани с него. Споразумението
предвижда правителството и гражданския сектор да разработят
съвместно кодекс за консултации и оценка на законодателството.
Такъв кодекс е разработен през 2000 г. – Кодекс за добра практика
при оценка и разработване на политики (част от Споразумението).
Документът няма правна сила, но е част от механизмите на
Споразумението и неговото прилагане се оценява на годишните
срещи за оценка на Споразумението. Повечето от правилата
включени в Кодекса са доразвити в приетия от правителството
Кодекс за добри практики при писмени консултации приет през
ноември 2000 г., който е доразвит и допълнен през 2004 г. под
името Кодекс за практиките на консултиране.
Правителствената политика по отношение на участието на
гражданите и гражданските организации при вземане на решения е
най-добре изразена в споменатия по-горе и приет от правителството
Кодекс за практиките на консултиране. Неговите принципи са в
сила за всички правителствени отдели. Въпреки че няма
задължителна сила (не е нормативен акт), той трябва да се счита за
задължителен (както гласи и самият документ), освен ако
изключителни обстоятелства налагат той да не бъде използван
(включително и при случаи, когато въпросът, който трябва да се
реши е много специализиран и има ограничен кръг от специалисти).
Всеки случай на неприлагане на Кодекса обаче трябва да бъде
обяснен като се дадат причини за неспазване на предвидените
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правила, както и какви мерки са взети, за да има въпреки това
ефективен консултативен процес. Кодексът има 6 основни
критерия, които да се спазват при провеждане на консултации: 1. Да
се провеждат широки консултации, включващи различни
механизми на консултиране, като е задължително в този процес да
има поне една писмена консултация, при която трябва да се даде
поне 12-седмичен период за изразяване на становища. Хубаво е
консултацията да започне на възможно най-ранен етап, за да е
максимално ефективна. 2. Да се обясни ясно каква е целта на
консултацията, кой може да бъде засегнат от предлаганата
политика, какви са въпросите, на които се търси отговор и какъв е
срокът за получаването им. 3. Текстът на документите, които се
обсъждат да бъде ясен, да има резюме на целия текст, което да не е
повече от две страници и което да съдържа основните въпроси и да
се даде възможност на широк кръг хора да участват в
консултативния процес. 4. След края на консултативния процес
трябва да се предостави обратна връзка – какви предложения са
постъпили, как те са повлияли на политиката и какви са следващите
стъпки. Хубаво е тази обратна връзка да се предоставя до 3 месеца
след приключване на консултацията. 5. Да се следи ефективността
на консултативния процес като се определи координатор на
процеса, който впоследствие прави и оценка. 6. Трябва да се спазват
принципите на добрата регулация и при възможност по всеки
въпрос да се прави оценка на влиянието върху средата.
 В изпълнение на Националната стратегия за развитие на
гражданското общество, правителството на Хърватия изготвя
Кодекс за консултации с НПО при изработването на закони,
административни нормативни актове и други регулации, които
засягат публичния интерес. Кодексът предвижда минимални
стандарти за консултиране на държавните органи с НПО, като
консултациите се извършват със заинтересованите страни,
определени широко (вкл. отделни граждани, НПО, неформални
структури на гражданското общество, академични и други
публични организации, и др.).
 В Естония от 2002 г. съществува самостоятелна регламентация на
взаимодействието между нестопанските организации и органите на
държавна власт. Тя се съдържа в документ, озаглавен Концепция за
развитието на гражданското общество (ЕКАК) в Естония, който по
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своята си същност представлява стратегически политически
документ, отразяващ „общото съгласие“ между двете страни по
отношение на това по какъв начин и в кои области е необходимо и
допустимо да се осигури взаимодействие и сътрудничество между
нестопанските организации и държавната власт. Част от
регламентацията на това взаимодействие се отнася и за
механизмите на включване на нестопанските организации в процеса
на вземане на решения от органите на публичната власт. По
същността си Концепцията обхваща правила относно провеждането
на граждански инициативи, финансирането на организации,
участието на гражданския сектор в процеса на вземане на решения,
и др. Това са въпроси, които засягат различни аспекти на
взаимодействието и сътрудничеството между гражданския сектор и
държавната власт35. Осъществяването на взаимодействието в
отделните сфери се осигурява чрез създаването на обществени
комисии, чиято основна цел е да спомогнат за изграждането на
„гражданското общество“ и „социалната икономика“ в Естония с
активното участие на гражданските организации
Дадени са още много примери, общите резултати са следните „Сравнителният анализ на националните модели на участие на НПО в
процесите на вземане на решения, разкрива някои общи характеристики:
¾Създаване в националния парламент на съответна комисия или отдел,
които са ангажирани с проблемите на гражданското общество и на НПО
(Естония, Унгария); ¾На ниво изпълнителна власт се създават различни
правителствени служби и съвети, които да координират участието на
НПО в процесите на вземане на решения и провеждането на консултации
(Унгария, Естония, Полша, Словакия, Хърватия); ¾ Приемане на
стратегически документи, които създават възможности за участие на
НПО в процесите на вземане на решения и провеждането на консултации
(Англия, Унгария, Естония, Хърватия, Словения). ¾ Приемане на Кодекс
за консултиране с НПО, които ангажират институциите да предоставят
информация и да включват представители на гражданското общество в
консултациите по приемане на закони и други актове (вкл. в работни
групи, обществени обсъждания и др.). „
Като общ извод може да бъде посочено, че участието на НПО в процесите
на вземане на решения на различни институционални нива, е обща
европейска тенденция.
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Националните правителства и парламенти създават възможности за
консултиране с НПО в процеса на изготвяне на политики и приемането на
различни нормативни актове. Участвайки в различни работни групи,
обществени обсъждания, консултативни органи, НПО се утвърждават
като ценен партньор на държавата. Участието на НПО в процесите на
вземане на решения води като цяло до повишаване на качеството на
законодателството и до създаване на среда, в която самите закони и
актове, се прилагат по-добре в практиката.
Множество анализи и доклади подкрепят тези изводи.
Например Аналитичен доклад за ролята на неправителствените
организации и активността на гражданите в местното самоуправление,
подготвен в изпълнение на задачата „Изготвяне на аналитичен доклад за
ролята на неправителствените организации и активността на гражданите в
местното самоуправление. Предложения за усъвършенстване на
нормативната уредба с цел насърчаване на пряката демокрация на местно
ниво”, възложена на Сдружение „Болкан Асист” от МРРБ на основание
Договор № РД 02-29-79/12.05.2011г. Основната цел на поръчката е да се
проследи европейският опит в различни европейски страни относно
участието на гражданите и неправителствените организации (НПО) в
местното самоуправление, и на тази база да се изследва развитието на
тези процеси у нас.
В същото време все по-често се
идентифицират и примери от България
за
инициативи,
„свързващи“
институциите и неправителствения
сектор, а често и бизнеса.
Една от основните идентифицирани
практики в предходните проучвания е
свързана със събитието от 28.06.2018 г., в гр. София - Европейската
комисия в партньорство с Министерство на енергетиката на Република
България и ООН, организираха форум на тема „Инициатива за
финансиране на околната среда“. Събитието се организира в рамките на
Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и се
провежда ден преди срещата на високо равнище на министрите от
Централна и Югоизточна Европа за енергийна ефективност (CESEC) в
София. Над 100 експерти от техническия и финансовия сектор, публични
власти и консултанти от Централна и Югоизточна Европа, взеха участие
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във форума, като обсъдиха добрите практики, тенденции за развитие и
проблеми в сектора, както и възможностите за използване на частни
фондове и иновативни финансови инструменти, най-вече в секторите на
строителството и промишлеността. В паралелни сесии бяха дискутирани
политики и мерки за подобряване на енергийната ефективност на
жилищни и публични сгради и ролята на компаниите, предоставящи
услуги за енергийна ефективност, значението на публичния диалог с
всички заинтересовани страни за финансирането на проекти, пътят, по
който тези инвестиции могат да станат привлекателни и осъществими.
Внимание беше отделено и на енергийната ефективност в
промишлеността и сектора на малки и средни предприятия.
Представени бяха финансови инструменти и ефективни модели за
финансиране на проекти за енергийна ефективност използвани от банки
и фондове в чужбина и у нас. Основната важност на срещата се изразява
в това, че участниците се обединиха около тезата, че за постигането на
добра енергийна ефективност не са достатъчни само публичните
средства, а трябва да се привлече значително частно финансиране, което
да подпомага държавата и да се слуша „гласът” на активното гражданство
и НПО. Това ясно показа готовността на Правителството да се работи за
създаването на механизми за съвместни решения и допитване до
отделните сектори при прилагането на политики за енергийна
ефективност.
Идентифициране е и ключовата Национална програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради, която е насочена към
обновяване на многофамилни жилищни сгради с основна цел - чрез
изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри
условия на живот на гражданите в многофамилни жилищни сгради,
топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Конкретната
Национална програма е следствие от политиките на ЕС и на България
конкретно и „вслушването” в гласа на активното гражданство и
„зелените” неправителствени организации и чрез прилагане на мерки за
енергийна ефективност допринася за постигане на намаление на
енергопотреблението на домакинствата и реализиране икономия на
разходите и създаване на по-топли, уютни и красиви домове и обновени
общи части на сградите.
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Програмата е ясен пример за възможността на администрациите да
подпомагат инициативи за енергийна ефективност, включително мерки за
повишаване на енергийната ефективност, защото са налице пряк
икономически и социален ефект:
 Предоставяне на повече възможности на бизнеса за икономическа
активност – проектанти, строителен бранш, фирми за технически
обследвания, фирми за обследвания за енергийна ефективност,
производители на материали и др.;
 Участие в изпълнението на Програмата на малки и средни фирми от
цялата страна;
 Осигуряване на допълнителна заетост;
 Установяване на традиции в управлението на многофамилни
жилищни сгради;
 Повишаване на обществената осведоменост за начините за
повишаване на енергийната ефективност.
В същото време, увеличените приходи на всички стопански субекти,
участващи в процеса по Програмата – от пряко ангажираните фирми
външни изпълнители до всички фирми подизпълнители и съпътстващи
(обслужващи) фирми, водят до увеличаване на данъчните постъпления в
държавния бюджет под формата както на преки данъци – корпоративен
данък (данък печалба), данък общ доход (заплащан от всички наети
работници и служители), така и под формата на косвени данъци – данък
добавена стойност. Това важи и за постъпленията в държавния бюджет
под формата на социални и здравни осигуровки на наетите в съответните
фирми.
Добрият пример е децентрализираният модел на изпълнение. Общините
осъществяват прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение,
предоставяне на финансиране, мониторинг на изпълнението на мерките за
енергийна ефективност по сградите. Решението за участие и
обединението на общността е делегирано на активното гражданство.
Кметът на всяка община отговаря за изпълнението на целия процес по
обновяване на жилищните сгради на своята територия и за избора на
изпълнители по реда на ЗОП за осъществяване на отделните дейности по
сградите. Специфична роля имат и областните администрации.
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Друг много добър пример е създаденият Алианс за Енергийна
Ефективност (АЕЕ) с основни дейности, свързани с подпомагане
повишаването на енергийната ефективност в България и постигането на
националните цели в тази област, както и активно участие във
формирането на национални и международни политики и стратегии за
ефективно и устойчиво използване на енергийните ресурси. Не на
последно място по значение, организацията работи и за утвърждаване на
професионални стандарти и развитие на пазара за услуги и продукти за
енергийна ефективност.
Главните цели на АЕЕ са:
 Утвърждаване на принципите за устойчиво и ефективно използване
на енергийните ресурси в икономиката на България
 Подобряване на националното законодателство в областта на
енергийната ефективност, пълното му синхронизиране с
директивите на Европейския съюз и осигуряване на неговата
стабилност и предвидимост
 Стимулиране и подкрепа за развитието на професионални услуги и
продукти за енергийна ефективност в България
 Подобряване на националното законодателство в областта на
енергийната ефективност и осигуряване на неговата стабилност и
предвидимост
 Стимулиране и подкрепа за развитието на професионални услуги и
продукти за енергийна ефективност в България
 Съдействие за постигане на националните цели за енергийна
ефективност, произтичащи от целите на Европейския съюз в
областта на климата и енергетиката
 Формиране на професионални стандарти за добри практики в
предоставянето на услуги и продукти за енергийна ефективност
 Сътрудничество с всички държавни институции, други
професионални, образователни и обществени организации, както и
чуждестранни асоциации и федерации с подобен профил, за
ускоряване развитието на пазара на услуги и продукти в областта на
енергийната ефективност в България
 Съдействие за постигане на националните цели за енергийна
ефективност, произтичащи от целите на Европейския съюз в
областта на климата и енергетиката
 Поощряване въвеждането на нисковъглеродни и възобновяеми
източници на енергия в икономиката на България
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 Популяризиране на положителните ефекти за обществото от
изпълнението на мерки за повишаване на енергийната ефективност
и намаляване на въглеродните емисии
Изключително навременна и много актуална тематика на областта, която
коментираме. Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) си
партнира с Алианса и заедно работят за по-ефективното и ефикасно
използване на енергийните ресурси и диалога межу заинтересованите
страни. АУЕР е правоприемник на Изпълнителна агенция по енергийна
ефективност и е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище
София и има статут на изпълнителна агенция към министъра на
енергетиката. Изпълнява редица проекти, насочени към подобряване на
енергийната политика на страната, включително за повишаване на
информираността и капацитета на българските предприятия за
реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване
на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни
спестявания и свързаните с нея дейности.
Всяка отделна община в България също има редица механизми, чрез
които по идеи на НПО и активни граждани да подкрепи реализацията на
интересни решения в полза на общността и природата. Понякога това се
случва в рамките на иновационни проекти с международно участие, друг
път е въпрос на местно финансиране и реализация на младежки идеи
По отношение на идентифицирането на пресечни точки на действията
на гражданите и администрациите най-добрият пример са работещите
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.
В развитите европейски демокрации участието на представители на НПО
в процесите на вземане на решения, както и в процеса на
нормотворчество, се превръща в общоприета практика на публичното
управление през втората половина на 20 в. Консултирането със
заинтересованите страни, включително с представители на НПО, преди
приемането на дадено политическо решение или нормативен акт, се
утвърждава като работещ механизъм, който води до повишаване на
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качеството на приеманите актове, както и на легитимността на вземаните
решения и на управлението като цяло. Този процес на включване в
процесите на вземане на решения на представители на различни
обществени групи непосредствено отразява основните идеи на
„демокрацията на участието“, на демократизирането на политическите
отношения в развитите европейски държави след кризата на
представителното управление и преодоляването на авторитарните
режими в някои държави в Южна Европа (Испания, Португалия, Гърция).
Всъщност консултирането на политическите институции с НПО
допринася и за преодоляване на някои от дефицитите на политическото
представителство в съвременната парламентарна демокрация. По този
начин приетите решения и нормативни актове би трябвало да отразяват
интересите не само на управляващото мнозинство, но и на гражданското
обществото в неговото многообразие.
Според Сравнителния анализ на тема „Участие на нпо в процесите на
изработване на политики и закони”, изготвен от Български център по
нестопанско право /цитиран и по-горе/, новите демокрации от Централна
и Източна Европа (ЦИЕ), след провеждането на успешни политически и
икономически реформи, и утвърждаването на автономно гражданско
общество, постепенно възприемат установените европейски практики на
сътрудничество с НПО. Този процес не се развива с еднакъв интензитет в
отделните страни, поради което и съществуващите механизми на участие
на НПО в процесите на вземане на решение се различават.
В сферата на енергийната ефективност, основните модели на
взаимодействие между публичните власти и НПО, при което граждански
представители участват в различни обществени обсъждания,
консултативни органи и пр. са енергийните агенции. Те още при
създаването си имат работещи механизми за консултиране с НПО на
различни нива на публичната власт. Впечатляваща е дейността на
Софийска енергийна агенция Софена, а също и на Енергийна агенция
Пловдив. Пловдивската агенция е осъществила успешно повече от 50
европейски проекта. Енергийна агенция Пловдив (ЕАП) е основател на
Асоциацията на българските енергийни агенции (АБЕА) и Клъстер
Зелена Синергия и е горд член на мрежите на FEDARENE и NATUREEF.
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Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) е
неправителствена организация, регистрирана като юридическо лице с
нестопанска цел.
Учредителите и членове на Асоциацията са юридически лица - енергийни
агенции на местно и регионално равнище, основани с финансовата и
идейна помощ на Европейската Комисия.
Цели:
 Да подпомага дейностите на членовете си и обединява усилията им
по отношение на подготовка на предложения за подобряване на
националната и местна (общинска) нормативна база с цел
подсигуряване на устойчива енергийна политика, както и
дейностите им по участие в национални, европейски и
международни проекти.
 Да поддържа контакти с Директоратa за Енергия към Европейската
комисия, целящ приложение на директивите на ЕК, както и участие
в
местни
и
регионални
инициативи.
 Да сътрудничи с Министерството
на енергетиката, Агенция за
устойчиво енергийно развитие
/АУЕР/,
Министерството
на
околната среда и водите и с други
държавни
институции
при
разработването на предложения за
подобряване
на
държавната
нормативна база в областта на устойчивото енергийно развитие,
политиката за енергийна ефективност и употребата не
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).
 Сътрудничество с АУЕР при осъществяването на държавната
политика за енергийна ефективност, внедряване на нови технологии
и ВЕИ.
 Да обменя на информация и разпространява най-добри практики и
резултати на международно и национално равнище.
 Да подпомага местните власти (включително и общини, които не
членуват в Асоциацията) в инициативи и проекти свързани с
енергийната ефективност и екология.
Дейностите на Асоциацията включват проучване, иницииране и
разработване на проекти, нормативни актове и стандарти, изпълнение на
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проекти, консултации и програми в областта на енергийната ефективност
и екологията, внедряване на екологично-доказани енергийни технологии,
обучаване, публикуване и разпространение на информационни материали
относно енергийния сектор, както и всякакъв вид друга дейност, която не
е забранена от закона свързана с проблемите по енергийна ефективност и
околна среда.
Мисията на АБЕА
Мисията на АБЕА е да координира и да обедини потенциала и опита на
членовете си и да ги представлява пред българското правителство,
регионалните и местни власти, частните общности и пред институциите
на Европейската Комисия и съответните представители на Директората
по енергия за Европа (DG ENER), както и пред световната мрежа за
енергийна ефективност ManagEnergy и други международни организации
и структури. Един от най-значимите и проекти е международния проект
EmBuild, финансиран по програмата Хоризонт 2020 на ЕК, който е
приключил в края на 2018г. В рамките на проекта са изготвени редица
документи и помагала в подкрепа на общините за изготвяне на
дългосрочни стратегии за обновяване на сградния фонд. Чрез
реализираните дейности е оказана помощ на пет български общини Банско, Бургас, Габрово, Горна Малина и Добрич при изготвянето/
актуализирането на техните планове. Специално внимание е отделено и
на по-широките ползи от енергийното обновяване на общинските сгради.
Повече информация за проекта и неговите резултати са представени на
сайта http://embuild.eu/bulgaria/.
Много добър пример за взаимодействие и обединение е Фонда за
устойчиви градове в България. ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове"
(ФУГ) е създаден по силата на Договор за създаване на дружество по ЗЗД
от 13.12.2017 г. с цел изпълнение на финансов инструмент Фонд за
градско развитие, финансиран със средства от Оперативна програма
„Региони в растеж 2014 – 2020“ за регионите София и Южна България
след проведена процедура от "Фонд мениджър на финансови
инструменти в България" ЕАД (ФМФИБ). Официалният сайт е
https://www.citiesfund.bg .

Общият ресурс, с който фондът разполага е в размер на 342.37
млн. лв, разпределен както следва:
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 София 134.23 млн. лв., от които 79,2 млн. лв. са средства от
ОПРР, а 55 млн. лв. съфинансиране от ФУГ, разпределени
както следва:
 За градско развитие – 119.48 млн. лв.
 За туризъм – 14.75 млн. лв.
 Южна България 208.14 млн. лв., от които 122,8 млн. лв. са
средства от ОПРР, а 85,3 млн. лв. съфинансиране от ФУГ,
разпределени както следва:
 За градско развитие – 139.33 млн. лв.
 За туризъм – 68.81 млн. лв.
ФЛАГ осъществява своята дейност от януари 2009 г. Към края на
2017 г. ФЛАГ е отпуснал 1000 бр. кредити на 214 бр. общини. Стойността
на отпуснатите кредити е 1,11 млрд. лв., а стойността на подкрепените
проекти от Програмни периоди 2007 – 2013 и 2014 – 2020 г. е 5,56 млрд.
лв.
Целта на дейността е да надгради сътрудничеството между ключови
български заинтересовани лица по отношение на подобряването на
достъпа до финансиране за инвестиции в енергийна ефективност и да
определи общи цели и потенциални подобрения, които да бъдат
извършени в настоящата политическа рамка и бизнес практики. Като част
от инициативата „Интелигентно финансиране за интелигентни сгради“
Европейската комисия организира серия от „Форуми за инвестиране в
устойчива енергия“, за да повиши капацитета на публични и частни
заинтересовани страни и сътрудничеството между тях за разработване на
широкомащабни инвестиционни програми и схеми за финансиране.
Друг подобен пример, споменат в предходното проучване,
дейността на ДЗЗД ЕнЕфект Груп.

е

Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект е основан през 1992 г. в
отговор на острата нужда от пестене на енергия във всички сфери на
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обществения живот. ЕнЕфект е част от мрежа от центрове за енергийна
ефективност, основани в началото на 90-те години, която включва:
 Полската фондация за енергийна ефективност (FEWE) с
клонове в Катовице и Краков
 Чешкия център за енергийна ефективност (SEVEn) в Прага
 Руския център за енергийна ефективност (CENEf) в Москва
 Китайския център за енергийна ефективност и възобновяеми
енергийни източници (BECon) в Пекин
 Украинския център за енергийна ефективност (Arena-Eco) в
Киев.
Тези организации вече оказват сериозно влияние върху енергийната
политика на своите страни. Те подпомагат трансфера на технологии и
обмена на информация за повишаване на енергийната ефективност в
производството и потреблението на енергия. Може да се каже, че като
цяло правителствената политика е благоприятна по отношение на
участието на гражданите и гражданските организации при вземане на
решения и усъвършенстване на нормативната база в сферата.

Главни приоритети в дейността:
 Преодоляване на пречките пред енергийната ефективност в
българските общини и създаване на стимули за икономия на
енергия.
 Разработване и управление на инвестиционни и демонстрационни
проекти за икономия на енергия.
 Разработване на общински и регионални програми за енергийна
ефективност.
 Обучение и квалификация в областта на рационалното използване
на енергията.
 Набиране, обработване и разпространяване на информация за
енергийната ефективност.
Дейността на ЕнЕфект е много активна и през тази година По време на
Общото събрание на ОМЕЕ ЕкоЕнергия, което се проведе на 23 април в
Габрово, беше обсъдено декларирането на обща позиция от гледна точка
3
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на участващите в конференцията местните власти за дългосрочната
устойчивост на Интегрирания план за енергия и климат на България до
2030
г.
от
членовете
на
Мрежата
http://www.eneffect.bg/images/upload/Novini%20Snimki2/StanovishteIPEK_EnEffect_30%2004%2
02019.pdf. Декларацията беше официално приета по време на Втората

национална конференция „Почти нулевоенергийни сгради“, която се
проведе в Бургас между 30 юни и 1-ви юли, а значителна част от
текущите препоръки на ЕК бяха отразени и в нея.
Още една изключително добра инициатива - ПРОЕКТА: „CITYnvest“ е
европейска инициатива, финансирана по линия на програмата на ЕС за
научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, която има за цел да
окаже подкрепа и да възпроизведе успешните иновативни модели на
финансиране на енергийно ефективното обновяване на сгради.
Кооперациите за възобновяема енергия (т. нар. „REScoop“) осигуряват
уникален инструмент за финансирането на проекти за енергийна
ефективност чрез директните вноски на гражданите. Тези кооперации
осигуряват редица предимства на местните власти както от финансова,
така и от социална гледна точка. Социалните придобивки обаче често
остават неразбрани и не се вземат под внимание при тръжните
процедури. Освен това липсата на регулаторна рамка, която да насърчи
местните власти да работят съвместно с кооперациите, не съдейства за
поширокото разпространение на този модел. Общините трябва да
поощрят участието на гражданите в проекти за устойчива енергия и да
използват специфични критерии — например посредством процедурата
за набиране на оферти — за признаване на добавената стойност на
кооперативните участници на пазара. Критериите трябва да насърчават
участието на местни кооперации, а така също и да подчертават
нефинансовите ползи. Примери в подкрепа на тази препоръка Няколко
местни органа в Белгия се обединяват с кооперациите за възобновяема
енергия, за да мобилизират инвестициите в проекти за устойчива енергия.
В няколко части на страната местните власти проактивно насърчават
участието на гражданите в енергийни проекти, за да осигурят баланс
между политическите интереси (хора, ограничени ресурси, печалба) и
интересите на частните предприемачи (предимно печалба). Провинция
Източна Фландрия например насърчава прякото участие на гражданите в
енергийни проекти до поне 20 %. Следвайки нейния пример, община
Ларне реши, че в новите енергийни проекти на общината трябва да има
поне 50 % пряко участие на гражданите. Същата тенденция се наблюдава
и в някои части на Валония, където този процент достига 50 %.
3
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Това е сериозна крачка напред при взаимодействието между
неправителствен сектор, бизнес и администрации от гледна точка на
политиката за подобряване на енергийната ефективност в България. А
възобновяемата енергия и енергийната ефективност са от ключово
значение за устойчивото развитие, като позволяват достъп до енергия,
стимулиране на икономическия растеж, създаване на заетост и
подобряване на здравето. Стремежът е към изграждане на устойчиво
енергийно бъдеще за ползите на цялото човечество.
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4. Препоръки за подобряване формулирането, прилагането и
оценката на политиките, свързани с енергийната
ефективност
Основополагащо за формулирането на препоръки е да се разбере смисъла
на т. нар. Кодекс на добрите практики за гражданско участие в процеса на
вземане на решения. Това е един от най-новите документи на Съвета на
Европа, посветени на гражданското участие на национално и местно
ниво. Основната цел на Кодекса е да допринесе за създаването на
благоприятна среда за неправителствените организации в държавитечленки на Съвета на Европа. Също така, Кодексът трябва да бъде
ефективен инструмент за НПО на местно, национално и международно
ниво в техния диалог с публичните органи, както и да насърчи
взаимодействието между тях.
В Кодекса са формулирани няколко основни принципа на гражданското
участие:
Участие: НПО изразяват възгледите на своите членове и защитават
интересите на гражданите. Участието на НПО във вземането на решения
повишава качеството и приложимостта на приеманите документи и
политическите инициативи.
Доверие: Коректно взаимодействие и взаимно
участниците и отделните сектори в обществото.

зачитане

между

Отчетност и прозрачност: Работата за обществените интереси изисква
откритост, отговорност, яснота и отчетност от страна на
неправителствените организации и на публичните органи.
4
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Независимост: НПО трябва да бъдат признати като свободни и
независими организации по отношение на техните цели, решения и
дейности.
В зависимост от интензитета на въздействие и насочеността са
формулирани различни форми на участие:
 Информация: Достъпът до информация е основополагащ за
активното участие на НПО в процеса на вземане на политически
решения. Институциите трябва да предоставят обществена
информация на НПО в достъпен формат.
 Консултация: Форма на инициатива, при която институциите се
допитват до НПО за тяхната позиция върху определен проблем,
политически или нормативен документ. НПО могат да отправят
становища и препоръки, а институциите дават обратна връзка по
тях.
 Диалог: Инициативата за диалога може да бъде двупосочна.
Диалогът предполага отвореност от двете страни и активна обмяна
на позиции. Диалогът предполага изработването на общи позиции,
документи, предложения за промени в законодателството.
 Партньорство: Предполага споделени отговорности на всеки етап
от процеса на вземане на политически решения, от определянето на
дневния ред и изработването до решението и изпълнението на
инициативите за политики. Партньорството включва съвместно
участие на НПО и институции в различни органи за вземане на
решения. Кодексът определя и етапите в процеса на вземане на
политически решения, както и различните възможностите за
включване на гражданските организации в тях:  Определяне на
дневен ред: Участие на НПО при определяне на политическия
дневен ред. НПО могат да участват чрез застъпнически кампании,
лобиране, предоставяне на информация на институциите, както и
чрез осигуряване на експертно мнение и консултации.
Институциите осигуряват прозрачен процес на вземане на решения,
ясни, открити и достъпни процедури за участие, подкрепят
гражданското участие чрез предоставяне на ресурси (финансов
принос, административни услуги).
 Изработване: Публичните органи включват НПО в процеса за
изработване на политики. НПО се включват в области като
откриване на проблемите, предлагане на решения и предоставяне на
4
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данни като интервюта или проучвания за ефективността на
предпочитаните от тях решения. Институциите разработват и
спазват минимални стандарти за обществена консултация като ясни
цели, правила за участие, срокове, обратна връзка и др.,
организират консултативни срещи със свободен достъп,
включително като се канят всички потенциални заинтересовани
страни.
Решение: Изработването на политически и нормативни актове
трябва да бъде отворено за приноса и участието на НПО. На този
етап активната консултация с НПО играе основна роля за вземането
на информирано решение. Институциите предлагат и следват
процедури за съвместно вземане на решения, както и подкрепят
ресурсно активното участие на гражданското общество.
Изпълнение: НПО участват в процеса на изпълнение като предлагат
услуги и работят по проекти. Достъпът до ясна и прозрачна
информация за очакванията и възможностите, както и активното
партньорство, са много съществени на този етап. НПО оценяват
изпълнението на политиката и следят то да протича, както е
предвидено, и да няма вредни странични ефекти. На този етап
стратегическото партньорство между НПО и публичните органи
може да варира от малък пилотен проект до поемане на пълна
отговорност за изпълнението.
Проследяване: На този етап ролята на НПО е да контролират и
оценяват резултатите от изпълнените политики. Важно е да има
ефективна и прозрачна система за проследяване, чрез която да се
постигат предвидените резултати от съответната политика/
програма. НПО поемат отговорност да проследяват резултатите от
прилагането на програмата с оглед на качество, устойчивост,
ефективност и примери от реалния живот. Институциите се
вслушват в гражданското мнение, реагират по определени въпроси,
повдигнати от НПО и от гражданското общество
Преформулиране: Преформулирането на политиката трябва да е
основано на достъпа до информация и възможностите за диалог за
определяне на нужди и инициативи. Подходящи форми за участие
на НПО в този процес са семинари и форуми за включване на
заинтересованите страни, например World café, open space и др.
Партньорството може да намери израз в създаването на работна
група или комитет, в който НПО и представители на институциите
обсъждат следващите политически стъпки.
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В Кодекса са изброени и примерни хоризонтални инструменти и
механизми за гражданско участие
 Електронно участие: Електронните инструменти предлагат големи
възможности за подобряване на демократичната практика и участие
на организираното гражданско общество. Те биха могли да
допринесат значително за прозрачност, отговорност и отзивчивост
на институциите, както и да насърчат по-голямо участие от страна
на гражданите, увеличени правомощия, достъп до и всеобхватност
на демократичния процес.
 Изграждане на капацитет за участие: НПО трябва да развият
капацитет и умения, за да могат активно да участват във
формулирането на политиката, осъществяването на проектите и
предоставянето на услуги. Това се постига чрез обучения за
подобряване на капацитета, участие в програми за обмен.
 Структури за сътрудничество между НПО и публичните органи:
Създаване на съвместни консултативни органи с НПО, на
правителствен координиращ орган, назначаване на служители за
връзка с гражданското общество.
 Рамкови документи за сътрудничество между НПО и публичните
органи: Разработване на рамкови споразумения, в които се
очертават начинанията, ролите, отговорностите и процедурите за
сътрудничество между институциите и НПО.
Обществени обсъждания, например, дават възможност на гражданите да
участват непосредствено в процеса на вземане на решения като отправят
предложения за приемане на политики, по въпроси на общинския бюджет
и нормативни актове.
Институционалното статукво в дадена държава обикновено се състои от
множество различни организации под формата на министерства, агенции
и други публични органи, които действат на национално, регионално или
местно равнище. Качеството на взаимодействие между тези органи оказва
значително влияние върху ефективността или неефективността на
управлението на дадена държава. Няма универсален подход за
организиране на публичния сектор. Необходим е диференциран подход,
при който се вземат под внимание разходите и ползите от проектирането
и управлението на различни комбинации от стилове на управление за
постигане на желаните резултати и оптимизирано разпределение на
ресурсите въз основа на различните нужди. Традиционните йерархии все
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повече се заменят с нови форми на организация, което поставя нов акцент
върху това, което може да се нарече капацитет за сътрудничество. Така
нареченото мрежово управление се основава на сътрудничеството и
координацията в рамките на публичната администрация и със
заинтересованите страни и посредниците. Това включва преодоляване на
изолираността в различни административни единици, като същевременно
се споделят инфраструктура, процеси, данни, активи, знания, ресурси,
съдържание и инструменти.
По отношение на участието на гражданите при приемане на местния
бюджет, като най-ефективна форма на това участие е публичния форум.
По този начин се подобрява самия процес на вземане на решения, дава
възможност за получаване и обсъждане на информация от различни
източници, повишава степента на сътрудничество между представителите
на местната власт и гражданите, допринася за отвореност, достъпност и
прозрачност на процеса на вземане на решения, подпомага местната власт
в определянето на приоритетите в бюджета.
Пример от Грьонинген, Холандия
За да се инициира промяна в начина на разпределение на бюджетните средства на
квартално ниво, Община Грьонинген сключва споразумение с 5 сдружения на
собственици на жилищни имоти. Основната цел на тази инициатива е да се
приложи принципа на самоуправление на квартално ниво, основан на идеята, че
гражданите разполагат със знанието, опита и уменията да решават местните
проблеми и да подобрят качеството на живота и сигурността в техните собствени
квартали. Общината и сдруженията на собствениците решават да разпределят
допълнителни 20 млн. евро за следващите 4 години към 14 квартала чрез техните
квартални бюджети. Всеки от кварталите създава и подкрепя общностен тим,
който отговаря заедно с гражданите за бюджетното планиране. Въпреки че
състава на тези тимове е различен, представители на сдруженията на
собствениците, социални работници и държавни служители винаги участват. В
допълнение, служители от службите за работа с деца или възрастни хора,
полицията, училищата, както и живеещи в дадения квартал често пъти също са
представени в тимовете. Тяхната работа е да събират идеите, които гражданите
дават и в последствие да решават за разпределението на бюджета. В резултат на
тази организация, както правото да вземат решения, така и ресурсите са в ръцете
на общностните тимове. Според правилата за разпределяне на финансирането,
установени от местната власт, предимство трябва да се дава на проектите, които
повишават активността и участието на гражданите в техния квартал. Всеки тим
отговаря пред градския съвет за разпределението на бюджетните средства.

Обществени съвети – Обществените съвети са консултативни органи за
гражданско участие и обществен контрол на местно ниво, които
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съдействат на органите на местното самоуправление за формулиране и
реализиране на общинската политика по важни за местната общност
сектори и въпроси. Обществените съвети могат да бъдат формално
учредени като самостоятелно юридическо лице или да съществуват като
обществено-консултативен орган към общината, района, кметството.
Гражданите и организациите, които участват в работата, следва да
притежават експертиза и опит в разработването на проекти в обществена
полза, в консултирането на политически и нормативни документи, в
отстояването на обществено значими каузи. Номинирането и изборът на
членовете трябва да е максимално прозрачно, подчинено на ясно
формулирани правила и критерии.
Обществен съвет в Мюнхен, Германия
Правното основание за провеждането на Обществени съвети в баварската столица
Мюнхен е посочена в чл. 18 на Общинския кодекс на провинция Бавария и в
Правилника на столица Мюнхен за провеждането на Обществени съвети и събрания
на гражданите. Право на участие в Обществените съвети имат всички граждани
на Мюнхен, а право на изказване и глас имат само живеещите в съответния район
жители, които са немски граждани и всички граждани на останалите страни
членки на ЕС, които имат право да гласуват на изборите за градски съвет в
баварската столица Мюнхен. Освен това, търговците и тези на свободна практика,
които са граждани на общината, допълнително имат право на изказване и заявление
в района, в който се намира тяхното предприятие, съответно служебен отдел
(седалище). С решение на Обществения съвет може да се даде думата и на други,
имащи право на участие лица (на граждани на общината или такива, които не
живеят в този район, както и на живеещи в него лица, които не са немски граждани
или граждани на ЕС). В заседанията на обществените съвети в Мюнхен могат да
участват и гласуват всички граждани, които живеят там и имат право да
гласуват на изборите за градски / общински съвет. Обществените съвети в Мюнхен
гласуват открито/ явно (чрез показване на карта за гласуване) с обикновено
мнозинство на гласуващите. Решенията не са непосредствени общоприети, а поскоро се касае за препоръки към Градския съвет, съответно компетентната
районна комисия. Предложенията се разглеждат от Градския съвет или районната
комисия в срок от три месеца. Направилият предложението/ заявлението се
информира в писмена форма за тяхното решение.
Обществени консултативни съвети в Румъния
Законът за публичната администрация от 2004 г. дава различни възможности за
гражданско участие във вземането на решения на местно ниво. Законът признава
гражданите за партньор на местната власт. Съществува законова възможност за
изграждане на партньорство между НПО и общината въз основа на решение на
общинския съвет. Това взаимодействие може да е насочено към организиране на
инициативи, предоставяне на услуги или реализиране на проекти от интерес за
местната общност. Позитивен пример са обществените съвети в Тимишоара.
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Минимум 7 граждани от съответния район на града могат да заявят желание пред
общинския съвет за създаване на обществен консултативен съвет, който се
регистрира в общината. Работата на членовете на съвета е доброволна (без
заплащане), а заседанията на съвета са публични. Предложенията на съвета се
анализират и дискутират от съответните специализирани комисии на общинския
съвет.

Работни групи с участие на граждани – дават възможност за активно
участие на гражданите при определяне на приоритетите в развитието на
местната общност. Чрез различни работни групи гражданите могат да
участват както в процесите на формиране на политики, така и при
вземане на решения за разходване на публично финансиране.
Създаването на работни групи не изключва и формирането на обществени
консултативни съвети.
Работна група в гр. Шведт, Германия Работната група „Социално интегриран
град” в гр. Шведт е сфромирана в рамките на програмата „Социален град”.
Първоначално в състава й влизат 18 представители на местната общност, но
резултатите от тяхната работа, свързани с развитието на града, привличат нови
участници и в момента активните членове на групата са 25. Групата включва
представители на местни асоциации и сдружения, различни социални групи, местни
жилищни компании и фирми, граждани. Групата участва в процеса на разработване
и избор на проекти за включване в програмата „Социален град”, както и в
окончателните решения относно проектите, като един от основните критерии е
постигане на резултати, подкрепящи социалното развитие на града. Основната цел
в работата на групата е сътрудничество и подкрепа на местната власт при
разработването и реализацията на интегрирана концепция за развитие на града.

Офис за връзки с НПО – създава се към общинската администрация с цел
да подпомага взаимодействието между НПО и местната власт и да
представлява общината в процеса на сътрудничество и съвместни
инициативи с третия сектор. Съдейства за подобряване на комуникацията
между гражданския сектор и местната власт. Двете страни взаимно се
опознават и изграждат отношения на доверие и партньорство. Офисът
следва да разполага с актуална информация за състоянието на третия
сектор на местно ниво, за финансиращите програми, за различни
инициативи на организациите.
Пример от Полша – Община Шчечин създава през 1997 г. Офис за НПО като
първоначално в него е назначен един служител. Офисът постепенно се превръща в
място за предоставяне на информация за дейностите и инициативите на НПО, а
впоследствие започва да функционира и като омбудсман за НПО, даващ защита
спрямо решения на местната власт. По този начин Офисът дава възможност за
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изграждане на работещи контакти между представителите на местната власт и
на НПО. Едно от първите значими постижения на Офиса е инициирането през 1997
г. на програмата за малки грантове за НПО в подкрепа на тяхната дейност. В
последствие функциите на Офиса се увеличават като включват създаване и
поддържане на активна база данни за НПО, работещи на територията на
общината; събиране и обработване на информация относно дейността на НПО;
представляване на общинската администрация на срещи с НПО и др.

Специфичното на политиката по ЕЕ в България, съчетано с европейската
политика в тази област е, че има крещяща необходимост от
интензифициране дейността по повишаване на ЕЕ в икономиката на
страната, респ. в индустрията за достигане на нивото й в Европейския
съюз – важно условие в изпълнението на европейското законодателство у
нас чрез :
- масирана информация и пропаганда на енергоспестяващи мерки,
получени след детайлно обследване на ЕЕ в енергопотребителите при
използването на единна методическа основа в страната;
- широко развита програма с курсове за обучение на специалистите на
енергопотребителите, респ. на предприятията от индустрията, които имат
най-голяма нужда от това;
- в използване на опита на Европейския съюз, силно развитие на
сътрудничеството на държавните органи със сдруженията с нестопанска
цел, като се стигне до създаването на съвместни управляващи и
контролни органи. Отношение на държавното управление към
използването на средствата на стандартизацията в управлението на ЕЕ в
икономиката на страната.
- в противоречие със световната практика и европейското
законодателство нашето държавно управление изхвърли от ЗЕЕ и ЗИД на
ЗЕЕ фирмените стандарти по ЕЕ, дължащо се на очевидното неразбиране
на важността на тяхното използване;
- фирмените стандарти не се обхващат от Закона за националната
стандартизация и са мощно средство за управление на
енергопотреблението на ниво – фирма.
- особено ефективни като средство за управление в ръцете на
ръководството на фирмата са ФСЕЕ при производителите на енергоемки
продукции /едно- или малкоасортиментни продукции/;
- липсата на ФСЕЕ в нашето законодателство по ЕЕ е едно сериозно
изискване за неговата преработка. Изводи и препоръки за политиката на
ЕЕ в икономиката на страната.
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- допуснатите слабости в нашето законодателство в областта на ЕЕ трябва
да бъдат отстранени като то бъде преработено с цел опростяване и
съобразяване със спецификата на нашата икономика, респ. на нашата
индустрия;
- сложността на енергопотреблението в производствените процеси в
индустрията изисква обединяването на усилията на широк кръг от
специалисти с опит и знания в тази област, което определя
необходимостта от създаването на държавно-обществени органи и
смесени екипи за изпълнението на определени задачи в индустрията слабо развитата информационна и пропагандна дейност в областта на
енергийната ефективност изисква нейното интензифициране, като
например разширяването на предаванията по телевизията и по-широкото
популяризиране на енергоспестяващи мерки, в т.ч. и цели обследвания за
ЕЕ в икономиката на страната;
- проведените от БНКПЕ курсове за обучение на специалисти от
промишлените предприятия показват голямата необходимост от
разширяване на познанията по ефективното управление на
енергопотреблението и липсата на подготвени за целта лица, което
изисква разработването и реализирането на програма за серия от курсове
за обучение в страната.
- особено неблагоприятно се отразява децентрализирането на политиката
на ЕЕ в три министерства – МИЕ, МРР и МОСВ., което от своя страна
изисква създаването на нов орган за устойчиво развитие на ЕЕ, с
централизация на политиката в тази област.
- във всички материали, разработвани от държавното ръководство в тази
област се подчертава високата енергоемкост на БВП на нашата
икономика и чувствително по-ниската й енергийна ефективност в
сравнение с тези на страните от Европейския съюз, но не са ясни
причините за тези резултати.
Процесът на политиката не е само линеен и съставен от последователни
етапи, но включва и взаимосвързани и взаимозависими елементи, както и
вериги за обратна връзка. Влиянието на политическите решения винаги
следва да се предвижда, макар че никога не може да бъде изцяло
предсказано. Механизмите за обратна връзка са от съществено значение
за коригиране на поетия курс, когато политиката не постига своите цели.
Най-засегнатите от политическите решения, по-специално гражданите и
предприятията, следва да бъдат активни участници в процеса на вземане
на решения. Желателно е да използват практики, основаващи се на
обратната връзка, с цел да се повишава мотивацията, сътрудничеството и
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професионализма в публичната администрация. Ангажиране на
гражданското общество, изследователските и професионалните
организации за съвместно създаване и разработване на политики на ранен
етап; Създаване на ефективен център на управление за определяне на
стандарти, договаряне на политики без оглед на институционалните
граници и наблюдение на изпълнението; Преминаване към
изпитване/експериментиране и отразяване, текущо наблюдение и
корекция в реално време (приемане и адаптиране); Увеличаване на
прозрачността и откритостта и предоставяне на данни за разработването
на по-добри продукти и услуги.
Редица твърдения в различни стратегически документи на България са в
подкрепа на тези изводи Комуникационните проблеми на администрацията могат да бъдат
преодоляни
чрез
подобряване
на
взаимодействието
между
администрацията и обществото. Диалогът с гражданите трябва да
протича и през техните сдружения – организациите от
неправителствения сектор. Неправителствените организации могат и
следва да са партньор на управлението във всички ключови фази на
управлението: формулиране на политики, изпълнение на политики,
мониторинг и контрол на изпълнението. Гражданските организации ще
бъдат привлечени като партньор при осъществяването на мониторинг
и оценка на качеството на административното обслужване. Ключов
партньор на управлението в диалога му с гражданите, получаването на
обратна връзка и възможност за реакция и намеса при отстраняването
и предотвратяването на проблеми, са средствата за масово
осведомяване. Те са ключът към демокрацията и незаменим фактор и
помощник при реализиране на доброто управление и осъществяване на
обществения контрол върху дейността на държавната администрация.
/Из „Работим за хората: Стратегия за развитие на държавната
администрация 2014-2020“/
Видно е, че като цяло нагласата е да има нормативни предпоставки за
устойчиво финансиране на неправителствени организации от публични
фондове, специално за нуждите на консултативното участие при
разработването, изпълнението и мониторинга на публичните политики,
както и реално провеждане на съвместни инициативи между
институциите и НПО за мониторинг на изпълнението на политики.
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5. Заключение
Всъщност защо има нужда от гражданско участие?
Защото всички ние имаме нужда да въвличаме и ангажираме обществото
в процеса на планиране и вземане на решения и управляващите да виждат
подкрепата на всички заинтересовани страни. Именно затова създаването
на отворени, навремени, пълни, ефективни и смислени възможности за
гражданско участие е от решаващо значение. Затова и основният
документ в сферата е все още Аархуската Конвенция за участието на
обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до
правосъдие по въпроси на околната среда, приета на 25ти юни 1998 в град
Орхус (Дания) по време на 4та Правителствена конференция “Околна
среда за Европа”. Защото този документ по същество е споразумение за
свързване на екологичните и човешките права и постановява, че
устойчивото развитие може да бъде постигнато само чрез въвличане на
всички заитересовани страни.
„Въпреки, че е регионална по своя характер, Аархуската Конвенция има
глобално значение. Тя развива по уникален начин принцип 10 на
Декларацията от Рио, която подчертава необходимостта от гражданско
участие по екологични въпроси и за достъпа до екологична информация
на местно ниво. По този начин тя се превръща в най- амбициозното
начинание в областта на екологичната демокрация, предприето под
егидата на ООН.“ / изказване на Кофи Анан, Генерален Секретар на
Юнеско, Брюксел, 18 юни 2019 г./
Актуалната крачка в тази посока са националните планове в
областта на енергетиката и климата. Националните планове в областта
на енергетиката и климата са първите интегрирани инструменти за
средносрочно планиране, които държавите членки трябва да изготвят с
оглед изпълнението на целите на енергийния съюз, и по-специално
целите на ЕС за 2030 г. в областта на енергетиката и климата. В плановете
се описва как всяка държава членка възнамерява да допринесе за
постигането на общите цели на енергийния съюз. Те трябва да следват
обвързваща структура, определена в Регламента относно управлението на
енергийния съюз и действията в областта на климата, за да се осигури
съпоставимост и съгласуваност с политиките, като същевременно се
насърчава широк дебат на европейско равнище относно приоритетите в
5
0

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

ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.009-0179-C01

За

Повишаване на гражданското участие
за по-ефективна политика по
енергийна ефективност

областта на енергетиката и климата. Следователно националните планове
отразяват логиката на петте измерения на енергийния съюз: на първо
място — енергийна ефективност; напълно интегриран вътрешен енергиен
пазар; декарбонизация на икономиката; енергийна сигурност,
солидарност
и
доверие,
научни
изследвания,
иновации
и
конкурентоспособност. За всяко измерение от държавите членки се
изисква да включат конкретни цели, общи цели и/или принос, както и
политики и мерки за постигане на националните цели. Националните
планове трябва да се основават на задълбочен анализ на очакваното
въздействие на предложените политики и мерки. Те следва също така да
бъдат обсъдени със заинтересованите страни на национално равнище и
със съседните държави членки. Тези планове са важни инструменти за
подпомагане на прехода към чиста енергия и осигуряване на
инвестиционна сигурност за европейската промишленост.
Всички държави членки трябваше да нотифицират проектите си за
национални планове в областта на енергетиката и климата до 31 декември
2018 г. Крайният срок за представяне на окончателните планове е 31
декември 2019 г.
Политиката на създаване на тези планове всъщност изгражда
подходящи инструменти за планиране, да се подпомогнат държавите
членки и да се даде възможност на Съюза като цяло да изпълни
своите цели в областта на енергийния съюз по всички пет измерения,
и по-специално целите за 2030 г. в областта на енергетиката и
климата и то в среда на диалог с всички заинтересовани страни.
Погледнато от национална гледна точка – в страната ни предстои
развитие по отношение на възможностите на гражданското общество
за участие в процеса по формулиране и прилагане на политиките,
касаещи енергийната ефктивност и извеждане на препоръки.
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Европейска комисия — „Качество на публичната администрация — набор от
технически
средства
за
специалистите“
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=575&langId=bg
Европейска комисия, План за действие за електронно управление
http://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-euegovernmentaction-plan-2016-2020-accelerating-digital-transformation
Европейска
комисия,
Европейски
портал
за
данни
http://www.europeandataportal.eu/en/dashboard
Европейска комисия, Визия за публичните услуги http://ec.europa.eu/digitalsingle-market/en/news/vision-public-services
Европейска комисия, информационни документи за електронното управление
http://joinup.ec.europa.eu/community/nifo/og_page/egovernment-factsheets
Европейска комисия, „Проучване на анализа на потребностите от
трансгранични услуги и оценка на организационните, правните, техническите
и
семантичните
бариери
(SMART
2011/0074)“,
2011
г.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-study-analysisneedscross-border-services-and-assessment-organisational-legal
Инструмент за партньорско сътрудничество TAIEX (Програма за техническа
помощ и обмен на информация) — Преглед на изпълнението на политиките на
ЕС
в
областта
на
околната
среда
http://ec.europa.eu/environment/eir/p2p/index_en.htm
European Public Administration Network (Европейска мрежа на публичната
администрация)(EUPAN) http://www.eupan.eu/
ОИСР — Обсерватория на иновациите в публичния сектор
https://www.oecd.org/governance/observatory-public-sector-innovation
ОИСР — Препоръка на Съвета относно стратегиите за цифрово управление
http://www.oecd.org/gov/digital-government/Recommendation-digitalgovernmentstrategies.pdf
SIGMA
—
Принципи
на
публичната
администрация
http://www.sigmaweb.org/publications/principles-public-administration.htm
Реформа
на
публичната
администрация
в
Испания
http://www.seap.minhap.es/en/web/areas/reforma_aapp.html
Федерална обществена служба за социална сигурност, Белгия
http://socialsecurity.belgium.be/en
Семейни помощи за деца без подаване на заявление в Австрия
https://www.bmfj.gv.at/familie/finanzielleunterstuetzungen/familienbeihilfe0/antragfamilienbeihilfe.html
Планиране на политиката във Финландия http://www.fdsd.org/ideas/thecommittee-for-the-future-finnish-parliament
Картографиране
на
маршрутите
на
клиентите
във
Франция
http://www.modernisation.gouv.fr/en/mapping-users-journey-improve-service-public
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Аналитичен доклад за ролята на неправителствените организации и
активността на гражданите в местното самоуправление. Предложения и
препоръки за усъвършенстване на нормативната уредба с цел насърчаване на
пряката демокрация на местно ниво - Сдружение „Болкан Асист” за МРРБ
на основание Договор № РД 02-29-79/12.05.2011г.
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumercentred-clean-energy-transition
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180202IPR97028/cleanenergy-innovation-needs-a-change-of-mind-set
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/pressroom/20180112IPR91629/ievrodieputatitie-tsieliat-po-chisto-i-iefiektivnoizpolzvanie-na-ienierghiiata
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171219IPR90606/energyefficient-buildings-provisional-agreement-ep-and-council
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171207IPR89713/energyunion-meps-adopt-their-initial-view-of-the-governance-set-up
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/pressroom/20170908IPR83456/spodielianie-na-ghaz-za-sighurnost-na-snabdiavanietoza-vsichki
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20170609IPR77001/iepoprostiava-ienierghiinitie-ietikieti-za-domakinski-uriedi-ot-a-do-g
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/pressroom/20180112IPR91629/ievrodieputatitie-tsieliat-po-chisto-i-iefiektivnoizpolzvanie-na-ienierghiiata
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180202IPR97028/cleanenergy-innovation-needs-a-change-of-mind-set
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