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1. Увод
Настоящото изследване на опит и добри практики за възможностите на администрации, неправителствени организации и бизнеса да подпомагат инициативи в областта
„Енергийна ефективност, мерки за повишаване на енергийната ефективност и
пресечните точки на действията на гражданите и администрациите” 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 страни извън 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
енергийната ефективност на страната. До момента са правени множество изследвания
и анализи за това как може да се повиши гражданското участие при усъвършенстването на нормативната база. За целите на настоящото изследване се ползват част от
вече идентифицираните тенденции като ще се търсят подходщи практики, които да се
популяризират с цел мултиплициране, а поне една от тях – да се трансферира по
подходящ адаптиран модел.
В тази връзка, ползваме изводите, направени от Български център по нестопанско
право за това, че за развитите европейски демокрации участието на представители на
неправителствения сектор 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 неправителствените организации, преди приемането
на дадено политическо решение или нормативен акт, се утвърждава като работещ
механизъм, който води до повишаване на 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 неправителствените организации 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. Новите демокрации от Централна и Източна Европа, след провеждането на успешни политически и икономически реформи, и утвърждаването на автономно гражданско общество, постепенно възприемат установените европейски практики
на сътрудничество с неправителствените организации. Този процес не се развива с
еднакъв интензитет в отделните страни, поради което и съществуващите механизми
на участие на неправителствените организации в процесите на вземане на решение се
различават.
3

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

На международно ниво един от първите документи, който поставя изискването за широко обществено участие в процеса на вземането на решения е Конвенцията за достъп
до информация, обществено участие в процеса на вземане на решения и достъп до
правосъдие по проблемите на околната среда (Аархуска конвенция). Тя е приета през
1998 г. и носи името на датския град Аархус, където се е състояло подписването. Това
всъщност е международно споразумение, свързващо опазването на околната среда с
човешките права.
Ратифицирано е от ЕС и предоставя на гражданите достъп до информация, участие
във вземането на решения и достъп до правосъдие по въпроси, свързани с опазването
на околната среда. Още член 1 на Конвенцията казва, че всяка страна гарантира
правата на достъп до информация, участие в процеса на вземане на решения и достъп
до правосъдие по проблемите на околната среда. Всяка страна трябва да положи
усилия, за да стане възможно все повече информация да бъде качвана в електронни
бази данни, които да са достъпни за широката общественост – чл. 5 от Аархуската
конвенция. Конвенцията също така задължава страните, които я приемат да гарантират участие на гражданите в процеса на изработване на планове, програми и политики
свързани с околната среда – чл. 7. Освен това държавите трябва да гарантират публичност и обществено участие при приемане на нормативни актове, включително и чрез
започване на консултации на достатъчно ранен етап, като гарантират че:
 Сроковете за изразяване на мнения ще бъдат достатъчни за ефективно участие;
 Проектодокументите ще бъдат публични;
 На обществеността ще бъде дадена възможност да прави коментари и предложения;
 Резултатите от консултациите ще бъдат взети под внимание, доколкото това е
възможно – чл. 8.
Този документ е основополагащ за развитието на гражданското участие в сферата на
устойчивото развитие и опазването на околната среда. Той извежда на преден план
необходимостта от гражданското участие –
 трябва да го има в процеса на подготовката на планове и програми, свързани с
околната среда в прозрачна и открита среда;
 необходимата информация трябва да бъде предоставена на обществото;
 времевите графици трябва да бъдат достатъчни за ефективно гражданско
участие;
 гражданите трябва да бъдат стимулирани да участват в дискусиите.
„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.“ Кофи Анан, Генерален Секретар на Юнеско.
Всичко споменато по-горе идва да покаже изключителната необходимост от участието на гражданите.
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В предходното поручване за добри практики в България беше отбелязано, че са факт
усилията, насочени 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 – както в България, така и в други държави, извън
нашата.
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. Основната отговорност е на
администрациите, формиращи и прилагащи политики, но ефективността зависи от
гражданското участие и въвлечеността на всички заинтересовани страни.
Ето защо, горецитираният проект и настоящото проучване / както и предходното
такова/ са насочени към следните целеви групи:
• Администрация
• Неправителствени организации, както и техните служители;
• Бизнес;
• Общественост.
Няма, обаче, еднозначен подход за гражданското участие и няма универсална програма за гражданско участие, която може да се използва за вземане на всякакви решения
по всички теми. Няма и техники за гражданско участие, които да работят ефективно
при всякакви условия. Обикновено, когато имаме един успешен процес на гражданско
участие, означава, че сме използвали техники, които отговарят напълно на целите и на
нуждите на заинтересованите страни и именно такива практики ще търсим.
2. Законодателни тенденции на ниво Европейски съюз
Като цяло намаляването на потреблението и загубите на
енергия имат все по-голямо значение за всички в Европейския съюз. През 2007 г. лидерите на ЕС си поставиха за
цел да намалят годишното потребление на енергия в рамките
на ЕС с 20 % до 2020 г. Мерките за повишаване на енергийната ефективност все по-често се разглеждат като средство
не само за постигане на устойчиви енергийни доставки,
намаляване на емисиите на парникови газове, повишаване на
сигурността на доставките и намаляване на разходите за
внос, но и за увеличаване на конкурентоспособността на ЕС.
По тази причина енергийната ефективност е стратегически
приоритет за енергийния съюз и ЕС поддържа принципа
„енергийната ефективност на първо място“. Понастоящем се
обсъжда бъдещата политическа рамка за периода след 2030 г.
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Политиката на опазване на околната среда, обаче, пряко се обвързва и с политиката,
касаеща промишлеността. По своето естество промишлената политика е хоризонтална
и цели осигуряването на рамкови условия, благоприятни за конкурентоспособността
на промишлеността. Тя също така е добре интегрирана в редица други политики на
ЕС, например политиките в областта на търговията, вътрешния пазар, научните
изследвания и иновациите, заетостта, опазването на околната среда и общественото
здраве. Конкретните цели на промишлената политика на ЕС са следните: (1) „ускоряване на приспособяването на промишлеността към структурните промени“;
(2) „поощряване на благоприятна среда за инициативността и за развитието на предприятията в целия Съюз и в частност на малките и средните предприятия“;
(3) „поощряване на среда, благоприятна за сътрудничество между предприятията“; и
(4) „подпомагане на по-доброто използване на промишления потенциал на политиката
на иновации, научни изследвания и технологично развитие.“ (член 173 от ДФЕС).
Именно затова говорим за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж – съгласно информационните фишове на ЕС за енергийната ефктивност - Комисията стартира
първия си „План за действие за енергийна ефективност: Реализиране на потенциала“
(COM (2006)0545) през 2006 г. Неговата цел е да мобилизира широката общественост,
политиците и участниците на пазара, както и да трансформира вътрешния енергиен
пазар по начин, който да осигури на гражданите на ЕС най-ефективните в, енергийно
отношение инфраструктура (включително сгради), продукти (включително уреди и
автомобили) и енергийни системи в света. Целта на плана за действие е да се контролира и намалява търсенето на енергия и да се предприемат целенасочени действия по
отношение на потреблението и доставките, за да се намали годишното потребление на
първична енергия с 20 % до 2020 г. (в сравнение с прогнозите за потреблението на
енергия за 2020 г.). Последващи публикации и становища показват, че когато оценките показват, че ЕС е на път да постигне само половината от поставената цел от 20 %,
Комисията поставя въпроси във връзка с енергийната ефективност като водещи цели
на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, както
и разработва нов и всеобхватен План за енергийна ефективност (ПЕЕ) през 2011 г.
(COM(2011)0109).
Настоящата нормативна рамка в областта на енергийната ефективност се състои от
множество директиви, преразглеждането на които или се провежда понастоящем, или
е планирано. Директивата за енергийна ефективност (2012/27/ЕС), която влиза в сила
през декември 2012 г., изисква от държавите членки да поставят индикативни
национални цели за енергийна ефективност, като по този начин гарантират осъществяването на водещата цел на ЕС – редуциране на енергийното потребление с 20 % до
2020 г. Допустимо е държавите членки да променят тези минимални изисквания и да
завишават с по-строги цели, за да реализират по-добри икономии на енергия. Също
така директивата въвежда обвързващ набор от мерки, които да подпомогнат държавите членки в постигането на тази цел и определя правно обвързващи правила за
крайните потребители и доставчиците на енергия. Допълнителни стандарти за
енергийна ефективност на продукти и сгради са установени от Директивата за
екопроектиране (2009/125/ЕО), Директивата за етикетиране на енергийна ефективност
(2010/30/ЕС) и Директивата относно енергийните характеристики на сградите.
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(2010/31/ЕС). През 2014 г. Комисията публикува съобщение (COM(2014)0520) относно енергийната ефективност, в което заключи, че от страна на държавите членки ще
бъдат необходими допълнителни усилия, след като нейният анализ показа, че ЕС ще
бъде в състояние да постигне едва около 18—19 % икономии на енергия до 2020 г.
Според „Доклада за напредъка относно изпълнението на Директивата за енергийната
ефективност“ (COM(2015)0574), публикуван на 18 ноември 2015 г., държавите членки
са на път да постигнат едва 17,6 % икономии на първична енергия до 2020 г. В
резултат на това пътната карта за Eнергийния съюз за 2015 г. (COM(2015)0572) обяви
преглед на директивите за енергийна ефективност.
На 30 ноември 2016 г. Комисията представя пакетa от предложения „Чиста енергия за
всички европейци“ (COM(2016)0860) с цел привеждане на законодателството на ЕС в
областта на енергетиката в съответствие с новите цели за 2030 г. в областта на
климата и енергетиката и допринасяне за целите на енергийния съюз за 2015 г.
(COM(2015)0080). „Енергийната ефективност на първо място“ е един от ключовите
принципи на енергийния съюз, насочен към гарантирането на сигурно, устойчиво,
конкурентоспособно и достъпно енергоснабдяване в ЕС. В преработената директива
Комисията предлага амбициозна цел за 30 % енергийна ефективност до 2030 г. През
януари 2018 г. Парламентът измени предложението на Комисията за преразгледаната
Директива относно енергийната ефективност, за да направи предложението поамбициозно като цяло. След преговори със Съвета през ноември 2018 г. беше
постигнато споразумение, в което се поставя цел за намаляване на потреблението на
енергия с 32,5 % до 2030 г. на равнището на ЕС.
По отношение на енергийната ефективност на продуктите са въведени
няколко мерки на равнището на ЕС,
включително, наред с другото, мерки
за: посочване на консумацията на
енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна
информация за продуктите, които
имат значително пряко или косвено
влияние върху консумацията на енергия, регулирана от Рамкова директива
2010/30/ЕС.
Специфични директиви и регламенти
определят изискванията за различните домакински уреди. Етикетирането на офис оборудване и етикетирането на гуми са обхванати от
отделни регламенти;
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изисквания за екопроектиране за свързаните с енергопотреблението продукти,
регулирани от Рамкова директива 2009/125/ЕО, за преработване на Директива
2005/32/ЕО, изменена с Директива 2008/28/ЕО; Регламентите за изпълнение покриват
широка гама продукти, в т.ч. нагреватели, прахосмукачки, компютри, климатици,
миялни машини, осветителни тела, хладилници и фризери, телевизори и електрически
двигатели.
Като част от стратегията за енергиен съюз (COM(2015)0080), обявена през февруари
2015 г., Комисията предлага да се направи преглед на горепосочените директиви за
енергийна ефективност на продуктите. Регламент № 2017/1369, публикуван през юли
2017 г., определя нова рамка за етикетиране на енергийната ефективност с цел
въвеждане на срокове за замяна на съществуващите понастоящем класове A+, A++ и
A+++ със скала от А до G.
На 6 февруари 2018 г., Европейският парламент приема редица незаконодателни
препоръки, изготвени от комисията по промишленост, изследвания и енергетика
(ITRE). Парламентът подкрепя образователни схеми, които помагат на европейските
граждани да разбират как могат да пестят повече енергия. Освен това, ЕП подкрепя
увеличаването най-малко с 50 % на финансирането за нискоемисионни енергийни
проекти - http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180202IPR97028/cleanenergy-innovation-needs-a-change-of-mind-set
Общата рамка на настоящата политическа програма се ръководи от цялостната интегрирана политика в областта на климата и енергетиката, приета от Европейския съвет
на 24 октомври 2014 г., която си поставя следните цели за периода до 2030 г.:
 намаляване на емисиите на парникови
газове с поне 40 % в сравнение с равнищата от
1990 г.;
 повишаване до 27 % на дяла на енергията
от възобновяеми източници от потреблението на
енергия;
 повишаване на енергийната ефективност с
20 %, с цел постигане на равнище от 30%;
 осигуряване на степен на взаимосвързаност от поне 15 % от електроенергийните
системи в ЕС.
Вече споменахме, че на 30 ноември 2016 г. Комисията предложи пакета от мерки
„Чиста енергия за всички европейци“ (COM(2016)0860) с цел запазване на конкурентоспособността на Европейския съюз в условията на прехода към чиста енергия, който
променя световните пазари на енергия. Пакетът включва осем законодателни
предложения, които обхващат управлението, устройството на пазара на електроенергия
(Директивата за електроенергията, Регламента за електроенергията и Регламента за
готовност за справяне с рискове), енергийната ефективност, енергийните характеристики
на сградите, енергията от възобновяеми източници и Правила за регулатора ACER.
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Съгласно публикациите в информационните фишове на ЕС – следствие от тези цели
Европейският парламент изразява подкрепата си за мерките, предложени от Комисията в пакета за чиста енергия за всички европейци[1], в следните важни резолюции,
приети в последно време:
6 февруари 2018 г.: Европейският парламент прие редица незаконодателни препоръки,
изготвени от комисията по промишленост, изследвания и енергетика, които имат за
цел стимулиране на нововъведенията в областта на енергетиката чрез повишаване на
активното участие на гражданите и чрез планиране на дългосрочна визия за начините
за разпределение на ресурсите[2];
17 януари 2018 г.: Парламентът определи нови обвързващи цели за енергийна ефективност и използване на възобновяеми източници на енергия до 2030 г. Членовете на
ЕП подкрепиха намаляване с 40 % на потреблението на енергия в ЕС до 2030 г. и дял
на възобновяемите източници от поне 35 %[3];
19 декември 2017 г.: Парламентът и Съветът постигнаха предварително споразумение
относно енергийно ефективни сгради. Държавите членки ще бъдат задължени да
разработят дългосрочни стратегии, за да се гарантира, че сградите в ЕС почти не използват енергия до 2050 г.[4];
7 декември 2017 г.: Парламентарните комисии по промишленост, изследвания и
енергетика и по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приеха
набора от правила, които ще регулират енергийния съюз[5];
12 септември 2017 г.: Парламентът прие законодателна резолюция относно новите
правила за сътрудничество, позволяващи на държава от ЕС, изправена пред извънреден недостиг на газ, да предупреди друга държава членка на предстоящата криза в
доставките и предизвика задействането на трансгранична помощ с цел преодоляване
на кризата[6];
13 юни 2017 г.: Парламентът прие законодателна резолюция относно опростяването
на енергийните етикети за домакинските уреди, като въведе скала от A до G, която
дава възможност на потребителите да избират продукти, намаляващи потреблението
на енергия и техните сметки за енергия[7].
На 11 декември 2018 г. на пленарно заседание беше приет Регламент (ЕС) 2018/1999
относно управлението на Енергийния съюз и действията в областта на климата.
Съгласно посочения регламент всяка държава членка трябва да представи
„интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата“, които да
включват национални цели, принос, политики и мерки за всяко от петте измерения на
енергийния съюз: декарбонизация, енергийна ефективност, енергийна сигурност,
вътрешен енергиен пазар и научни изследвани, иновации и конкурентоспособност.
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[1] https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rulesconsumer-centred-clean-energy-transition.
[2] http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180202IPR97028/cleanenergy-innovation-needs-a-change-of-mind-set
[3] http://www.europarl.europa.eu/news/bg/pressroom/20180112IPR91629/ievrodieputatitie-tsieliat-po-chisto-i-iefiektivnoizpolzvanie-na-ienierghiiata
[4] http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171219IPR90606/energyefficient-buildings-provisional-agreement-ep-and-council
[5] http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20171207IPR89713/energyunion-meps-adopt-their-initial-view-of-the-governance-set-up
[6] http://www.europarl.europa.eu/news/bg/pressroom/20170908IPR83456/spodielianie-na-ghaz-za-sighurnost-nasnabdiavanieto-za-vsichki
[7] http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20170609IPR77001/iepoprostiava-ienierghiinitie-ietikieti-za-domakinski-uriedi-ot-a-do-g
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3. Изследване на опит и добри практики в държави извън България,
свързани с възможностите на администрациите, НПО и бизнеса да
подпомагат инициативи за енергийна ефективност, вкл. мерки за
повишаване на енергийната ефективност и идентифициране на
пресечни точки на действията на гражданите и администрациите
Първата практика е на база направена презентация от представители на ЕБВР – на
тема – Финансиране на енергийната ефективност при крайните потребители посредством енергийните компании; възможности за финансиране от европейска банка за
възстановяване и развитие. Главният регулаторен фактор в ЕС е опционалната схема
със задължения за енергийна ефективност, част от член 7 на Директивата за енергийна
ефективност. Съществуващите модели са на база изискванията на пазара и спазването
на общоприетите стратегически планове. Европейската банка за възстановяване и
развитие в партньорство с администрациите подпомага мерки за енергийна ефективност при крайния потребител чрез е-компаниите.

Те се основават на нагласата на потребителите и очакванията им от енергийните
доставчици – тенденциите са представени на фигура 1 /част от презентация на ЕБВР/ Фигура 1
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На база на това, ЕБВР разработва следните възможни модели за подкрепящо
финансиране:

Фигура 2
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Или другият вариант –
Фигура 3

Всеки един от вариантите дава възможност за подкрепа при реализиране на енергоефективни мерки като пряко и непряко се въвличат различни представители на
бизнеса и се насърчават партньорствата и инвестициите.
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************
Втората практика е свързана с т.нар. зелени обществени поръчки като част от
системата на обществените поръчки.
През 2015 г. Финландската асоциация за
доставки и логистика (Finish Association of
Purchasing and Logistics – LOGY) разработва
Инструмент за подобряване на практиките в
областта на обществените поръчки (Best in Class
Tool), който е предоставен за ползване на всички
нейни членове и е разработен както на финландски, така и на английски език. Това е
средство за самооценка и сравнителен анализ,
което да подпомогне организациите в усилията
им да подобрят процеса на възлагане.
Подходящо е както за държавния сектор, така и за частния. Към 2019 г. регистрираните потребители са 219. Инструментът работи като облачна услуга и гарантира
високо ниво на защита на ползвателите. Той дава ясно описание на състоянието на
обществените поръчки в съответна организация и ѝ позволява да си „свери
часовника“ с други сходни структури. Наред с това той позволява да се анализират
дейностите по възлагане и посочва конкретни области, където да се подобри изпълнението. Инструментът оценява 13 категории – управление, стратегически мениджмънт,
ролята на обществените поръчки в организацията, сътрудничество със заинтересованите страни, контрол на разходите, иновации, управление на риска, устойчивост, ниво
на компетентностите на служителите, отношения с изпълнителите на договорите и измерване на тяхното изпълнение, източник на заплащане и ИТ.
Как на практика действа? Организацията се регистрира на сайта на LOGY. За да се
направи оценка на изпълнението, вече вписания потребител трябва да отговори на 14
въпроса, свързани с обществените поръчки. Отговорите препращат към Раздел „Найдобри практики“, където се дефинира в скала от 1 до 5 как тези най-добри практики
(126 бр.), които са разпределени в 13 категории, се използват от организацията на респондентите. Накрая системата анализира текущото състояние на потребителя и посочва области, където има най-голяма необходимост от подобрение.
Подобна практика, свързана с обществените поръчки е от Великобритания. В британската столица от 2001 г. действа специална инициатива за зелени поръчки – кметският
кодекс за зелени поръчки (Mayor’s Green Procurement Code). Тя ангажира не само
обществените институции, но и частните компании в съревнование по екологична
устойчивост. В момента няколкостотин частни фирми в Лондон също са въвели
зелените критерии при подбора си на доставчици, на практика елиминирайки неустойчивите. Това е един от инструментите, с които управата на мегаполиса смята да реализира ангажимента, заявен от настоящия кмет Борис Джонсън – Лондон да изпревари
Обединеното кралство в климатичните си постижения, намалявайки емисиите си с
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60% до 2025 г. 28 От 2007 г. досега например фирмите, членуващи в инициативата, са
използвали списък от около 700 доставчици на оборудване и материали, изчисляват от
кметската администрация. От края на 2007 г. досега те са похарчили общо 742 милиона паунда за зелени поръчки. От кметството изчисляват, че по този начин са били
спестени около 80.000 тона въглероден диоксид и над 190.000 тона потенциален
отпадък за сметището са били върнати в икономиката.
*****************
Третата практика е свързана с т.нар. глобален индекс за измерване на напредъка на
страните към създаване на нулева въглеродна среда по отношение на потреблението и
производството на енергия. Въз основа на данните на Международната агенция по
енергетика (IEA), индексът обхваща 34
страни по света и има за цел да измери
напредъка на страните към създаване на
нулеви въглеродни среди. Глобалният индекс на нулевия въглероден капацитет
RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors)
е създаден от професор Ивон Райдин, съдиректор на UCL (University College
London) Институт по околна среда. Индексът измерва енергийната ефективност в домакинствата, офисите и вътрешния транспорт, както и инвестициите във възобновяема енергия и въвеждането на политически пакети за намаляване на потреблението на въглерод в изградената среда. Сградите консумират огромни ресурси – около
40% от общата енергия в световен мащаб, изпреварвайки транспортния и индустриалния сектор. Следователно преходът от високо въглеродна към въглеродно
неутрална среда е критичен елемент в борбата срещу изменението на климата. Индексът поставя Обединеното кралство на трето място през 2009 г., като бележи напредък
от четвъртото място през предходната година. Това до голяма степен се дължи на
солиден масив от комбинация от политики, включително стратегии за изграждане на
къщи с нулеви въглеродни емисии, Кодексът за устойчиви жилища, променените
строителни разпоредби и нови подходи за териториално планиране.
Именно инструментът Code for Sustainable Homes определяме като ефективна
практика, обединяваща бизнес и администрации в помощ на гражданите и най-вече в
синхрон със законодателната политика на Великобритания.
Кодекс за устойчиви домове е метод за оценка на околната среда за нови домове,
който оценява екологичните показатели от предварителната оценка до етапа на
проектиране и след строителството, като използва обективни критерии и проверка.
Кодексът има мащабно ниво 1-6, като ниво 6 е най-високото постижение на „нулевия
въглерод“. Кодексът определя минимални стандарти за енергия и вода на всяко ниво.
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Оценката, която един дом получава зависи от това как се измерва в деветте нива на
категорията по-долу:










Енергия и CO2
Използване на вода
Използване на материали
Изтичане на повърхностна вода
Генериране на отпадъци
Замърсяване
Здраве и благополучие
Управление
Екология

Компаниите, ангажирали се с предлагането на услугата, формулирана от администрациите, се ангажират с крайния потребител на проекта от етапа на проектиране до
приключване, за да се гарантира, че всички критерии са спазени през цялото време, за
да има съответствие и да се постигне необходимото ниво според кода.

4. Проучени примери за това как гражданското участие инициира
решения за общността, които се подкрепят и от местни, регионални и
национални администрации в полза на подобряването на енергийната
ефективност на страната
Четвъртата практика е от Хановер – участие на гражданите за постигането на 100%
възобновяема енергия в Хановер до 2030 г. и 100% възобновяема енергия за отопление и транспорт до 2050 г. Градът активно предприема стъпки за постигане на тези
цели. Администрацията в Хановер, подпомага създаването на т.нар. групи за действие
за съседство (NAG), които работят за насърчаване
на жителите на квартала да се забавляват заедно,
както и да говорят за това как гражданите и кварталите могат да работят за постигането на целите
на градската енергия от възобновяеми източници.
Много квартали вече имат неформални мрежи чрез
имейл или други социални медии и групата за
действие за съседство иска да насърчи съседите да
използват съществуващите мрежи за споделяне на
енергийна информация. Всеки квартал има различни нужди и интереси и в същото време има и
опит, както и ресурс в лицето на хората, които
правят огромни крачки в движението напред към
възобновяема енергия. Например, в един квартал,
се изгражда мрежа с нулево потребление на енергия и собственикът е готов да сподели информация
за тази нова къща с други съседи. В друг квартал,
16
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съседите години наред изнасят отпадната маса от листа в обща зона и сега имат богат
източник на компост за техните растения. NAG вярва, че вече е направено много и че
можем да използваме това и да се научим един от друг как да помогнем за постигането на енергийните цели на нашия град.
Редица съседни групи вече са се срещали. Появяват се все повече идеи, които биха
могли да се използват и от други съседи. Една гражданка изразява недоволство от
всички дървета в близост до къщата й, които не й позволяват да има слънчеви панели
на покрива си. Предложението й е да се събере група и да провери дали една дървесна
компания ще намали цените на отделните домакинства за сваляне на някои от поголемите дървета, ако те ги потърсят като група. Друга идея е да се разработи някакъв
начин за събиране на дворовите отпадъци.
Групите за съседство също могат да се използват за събиране на информация от
граждани, която може да бъде полезна за град Хановер, както и за получаване на информация на гражданите в града.
Следващият голям проект за NAG е да организира инициатива за закупуване на
„зелени косачки“ – алтернативи на оборудването на газ за косене на тревни площи –
иновативните косачки са по-тихи, генерират нулеви емисии и спестяват пари. Едно
проучване на EPA показва, че за всяка конска сила от нейната оценка, типичната
косачка за косене на трева излъчва замърсяване на въздуха, еквивалентно на това на
3,67 автомобила, движещи се с 55 MPH. Замяната на единична дизелова или газова
косачка с мощност 24 к.с. с електрическа косачка с мощност 24 к.с. е еквивалентна на
премахването на 88 такива автомобила.
„Вълнуващо е да се знае какво правят другите хора, за да намалят въглеродните си
отпечатъци. Не става въпрос за притискане към извършване на промени. По-скоро е
да знаем какви промени може да направи човек, като знаем, че всяка стъпка помага и
можем да вървим напред заедно. Това е овластяващо и синергично!“ – както е
записано на сайта на инициативата.
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5. Проучване и изследване на примери, свързани с развитието и
напредъка на взаимодействието между неправителствен сектор,
бизнес и администрации от гледна точка на политиката за подобряване на енергийната ефективност в държави извън България.
Петата практика е от Швейцария и е свързана с препоръката за устойчиво управление
на собствеността, за която се застъпват редица неправителствени организации и
граждански формации. Конфедерацията приема приема предложенията и започва да
управлява своя портфейл според критериите за устойчивост. Инструкции, препоръки
и нарочни информационни бюлетини подпомагат изпълнението на тази идея.
Съгласно Стратегията за устойчиво развитие на Федералния съвет, федералните сгради и инфраструктура трябва да станат устойчиви. Поради тази причина „Наредбата за
управление и логистика на недвижимо имущество“ на Федералното правителство
(VILB, член 9) определя принципа за управление на обширния портфейл на недвижимите имоти съгласно критериите за устойчиво развитие.
Въз основа на това Федералният департамент по финансите е издал „Инструкции за
устойчиво управление на недвижими имоти“, включващи 11 ръководни принципа.
Тези насоки идентифицират най-важните области на действие за устойчиво управление на недвижимите имоти и определят посоката. Ръководните принципи са допълнително уточнени в препоръките на KBOB.
11-те ръководни принципа са за:
1. Сигурност, здраве и полезност
2. Иновации и модел за следване
3. Участие
4. Защита на на паметници на културата, защита на ландшафта, архитектура
5. Подход за жизнения цикъл
6. Обществени поръчки
7. Принцип „замърсителят плаща“
8. Природни ресурси
9. Емисии
10. Мобилност
11. Управление на околната среда
Единайсетте принципа са основополагащи за устойчивото развитие и са пример за
добра практика за инкорпорирането на устойчивостта в градските и национални нормативни уредби.
В допълнение – устойчивото енергийно развитие /този елемент вече е широко коментиран в политиките на нашата страна/ въвежда комплексна оценка, която включва
оценки на:
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o
o
o
o

социалното развитие,
икономическото развитие,
сигурността на достъпа до енергия и
влиянието върху околната среда.

Важно е, обаче, да се отбележи, че не всяка мярка, която отговаря на някои от горепосочените изисквания е мярка за устойчиво енергийно развитие.

Шестата практика се нарича CHERP и представя специфичен модел на взаимодействие между отделните сектори в обществото.
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CHERP е установил, че трябва да има истинска програма за ангажиране на градовете и
общините, за да се осъществят действия за подобряване на енергийанат ефективност.
За да могат собствениците на жилища да се ангажират да инвестират времето и парите
за модернизиране на сградите си, те трябва да бъдат обучени за множеството ползи от
енергийната ефективност. Напълно ангажиран град – с множество точки на ангажираност – е единственото решение за вдъхновяващи действия, тъй като има само местни
решения на това огромно глобално предизвикателство.
CHERP спомага за преодоляване на бариерите пред ангажимента в рамките на
Общността – администрациите поставят рамки, но модела на изпълнение се създава с
помощта на гражданите и бизнеса.
Проектът за общност за енергийна модернизация на дома (CHERP) е доброволческа
нестопанска организация, създадена с цел премахване на бариерите пред успеха на т.
нар. критични, национални цели за енергийна ефективност. CHERP се ангажира с
цялостна, възпроизвеждаща, общностна програма за подпомагане на постигането на
агресивни цели за подобряване на енергийната ефективност в сградите чрез обучение
за въздействието на сградите върху емисиите на парникови газове и многобройните
ползи, които се дължат на собствениците на модернизирани сгради. Тази програма е
всъщност безпрецедентно общностно усилие за съвместна работа чрез практикуване
на мотото за „радикално включване“ и обединяване на възможно най-много собственици на домове, фирми, обществени организации и градски власти в амбициозната
цел на модернизиране на сгради в изключително голям мащаб. Програмата обединява
млади и стари, професионални и любителски, студентски и преподавателски, обществени и частни организации около желанието да се постигнат значителни, незабавни и
положителни промени в общностите и в околната среда. „Енергията е в основата на
въпроса“ не мотото.
„Има две основни бариери пред бързото внедряване на съществуващи и доказани
технологии за пестене на енергия в сгради в целия ви град, за да се постигнат целите
на вашия град за намаляване на енергията и изискванията на AB32 – градовете трябва
да се ангажират изцяло и да се справят и с двете бариери.
(1) Твърде малко собственици на жилища знаят за тези лесно достъпни технологии и
техните предимства.
(2) Твърде малко изпълнители разбират системите за енергийна ефективност на
цялата къща и разполагат с възможностите за инсталирането им, за да модернизират
сградите до възможно най-високо ниво на ефективност.
С помощта и консултантските съвети на CHERP един град може да бъде напълно
ангажиран и може ефективно да преодолее тези две бариери. CHERP ще ви помогне
да насърчите и улесните участието на изпълнители от най-добрия клас, създавайки
успешни публично-частни партньорства, които стимулират икономическия растеж и
създават работни места тук, у дома. И CHERP може да предостави на вашия град
ефективни програми за осведоменост и образование на собствениците чрез целеви
20
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инициативи за най-добри практики, които стимулират търсенето на тези необходими
модернизации за енергийна ефективност. При успех ще постигнете целите си за
намаляване на енергията, ще повишите търсенето на модернизиране на енергийната
ефективност, което води до по-ниски разходи за енергия и създаване на местни
работни места, което от своя страна води до повече пари, изразходвани на местно
ниво за стоки и услуги и увеличава стойностите на местните недвижими имоти и
данъчните приходи. Това е подхода „печеля – печелиш – печелим!!!“ – както е
записано в представянето им на сайта https://cherp.net/how-it-works.html

Седмата практика е Планът за действие за зелената икономика от 2013 г. и неговото
по-нататъшно развитие през периода 2016-2019 г. в Конфедерация Швейцария. Той
има за цел да предостави целенасочени мерки за подкрепа на
доброволния ангажимент на
бизнеса, науката и обществото
към опазване на природните
ресурси, повишаване на екологичното потребление и укрепване на кръговата икономика.
Мерките за зелена икономика
се съсредоточават върху областите на потребление и производство, отпадъци и суровини,
както и на междусекторни инструменти.
Специфична е мярката по отношение на потреблението и производството:
Сегашното поведение на потребителите и производствените методи използват големи
количества природни ресурси и причиняват значителни въздействия върху околната
среда. Важно е повишаването на информираността на потребителите, така че
потребителите да могат да вземат по-екологични решения, когато става въпрос за закупуване и използване на продукти. За да се постигне това, трябва да се подобрят и
подкрепят прозрачността и стандартите, свързани с екологично важни суровини и
продукти, а продуктите трябва да бъдат произведени по начин, който е по-екологичен
и запазва ресурсите. Проведени са редица допитвания за основните бариери пред
въвеждането на ЕЕ мерки и администрациите се обединяват, за да подпомогнат
преодоляването на проблемите и да са в реална помощ на бизнеса и гражданите.
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Направеното проучване и горепосочените примери имат за цел да покажат възможностите за взаимодействие между всички заинтересовани страни в сферата на енергийната ефективност с цел подобряването й – както на ниво домакинства, така и на
местно, регионално и национално равнище и да откроят интертесни добри практики в
сферата от други държави с потенциал за трансфериране в България.
Докладът за енергиен напредък, споменат и в предходното проучване, показва, че
съществуват сериозни усилия за установяване на технологии за възобновяема енергия
за генериране на електричество и подобряване на енергийната ефективност по света.
Документът проследява глобалния, регионалния и националния напредък по трите
цели на SDG7: достъп до енергия и чисто готвене, възобновяема енергия и енергийна
ефективност. Той идентифицира приоритетите за действие на най-добрите практики,
които вече са доказали своята успеваемост. 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.
Енергийният сектор е важен за европейската икономика – енергийните цени влияят на
конкурентоспособността на стопанството като цяло и формират средно около 6 % от
годишните разходи на домакинствата / Оценка на въздействието на изменението на
Директивата относно енергията от възобновяеми източници, SWD (2016) 418. –
COM(2016) 769/. В енергийния сектор работят близо 2,2 милиона души в 90 000
предприятия в Европа / EU energy in figures, Statistical Pocketbook 2016 (Енергетиката
на ЕС в числа, Джобен статистически справочник 2016)/, които дават 2 % от общата
добавена стойност. Той е свързан с процъфтяващ промишлен отрасъл, осигуряващ
необходимите съоръжения и услуги, не само в Европа, но и из целия свят. Разработването на възобновяеми енергийни източници и на енергийни продукти и услуги доведе
до създаването на нови стопански дейности в Европа, осигуряващи на европейците
нови източници на работни места и стопански растеж.
Въздействията на Енергийния съюз за създаването на работна заетост достигат далеч
отвъд рамките на производството на енергия. Над един милион работници например
са заети, пряко или косвено, в отраслите, свързани с енергията от възобновяеми
източници и около един милион в сектора, свързан с енергийната ефективност /
EurObserv'ER, The State of Renewable Energies in Europe, 15th edition, 2015 (2014
figures) – Състоянието на ползването на възобновяеми енергийни източници в Европа,
15-то издание, 2015 г. (с данни за 2014 г.) и Study on Assessing the Employment and
Social Impact of Energy Efficiency (Проучване на въздействието върху работната
заетост и социалните въздействия на енергийната ефективност).
Политиките на ЕС за международно сътрудничество и развитие са важни инструменти
за подкрепа на глобалния преход към чиста енергия и помагат в този процес на
нашите партньори в съседни страни и в развиващия се свят.
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За

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

ЕС укрепва сътрудничеството в областта на енергийната ефективност със Западните
Балкани, Турция и нашите южни и източни съседи. Започнаха първите четири пилотни проекта за увеличаване на инвестициите за енергийна ефективност в сградния
сектор като през 2017 г. в техния обхват бяха включени по-голям брой партньорски
страни. ЕС ще засили също финансирането за енергийна ефективност на сгради в
рамките на съответните финансови инструменти за сътрудничество със съседни
страни и предприсъединително сътрудничество.
Африка е привилегирован партньор на ЕС и Енергийното партньорство Африка – ЕС
осигурява рамка за сътрудничество в областта на енергетиката. Също така, ЕС
подкрепя Африканската инициатива за енергия от възобновяеми източници.
Европейският бизнес може да използва тези възможности за предлагане на своите
умения чрез износ и инвестиране на глобалните конкурентни пазари в областта на
възобновяемите енергийни източници. ЕС се стреми да сключи амбициозно споразумение за екологосъобразните стоки (environmental goods agreement) в рамките на
Световната търговска организация, както и да постигне либерализация на екологосъобразните стоки и услуги и улесняване на търговията и инвестициите в генерирането
на енергия от възобновяеми източници в рамките на своите двустранни търговски
споразумения.
В документа „Ускоряване на прехода към чиста енергия“ са посочени някои от
областите, в които някои конкретни дейности в краткосрочен план могат да бъдат
засилени, пренасочени, или да бъдат подобрени съответните синергии, така че да се
подпомогне създаването на работни места, икономическият растеж и инвестирането в
Европа. Това следва също да помогне на държавите членки да изпълнят своите ангажименти за 2020 г. в областта на енергетиката и климата и да им даде възможност да
бъдат амбициозни при определянето на своите цели за 2030 г., изпълними по
икономически ефективен начин, като в същото време да насърчат други
заинтересовани страни от публичния и частния сектор да се ангажират в по-голяма
степен в прехода към чиста енергия.
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