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Изследване на опит и добри практики

Относно: възможностите на администрациите, НПО и бизнеса да
подпомагат инициативи в областта “Енергийна ефективност, мерки за
повишаване на енергийната ефективност и пресечните точки на
действията на гражданите и администрациите” от гледна точка на
политиката за подобряване на енергийната ефективност в България, вкл.
как гражданското участие инициира решения за общността
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1. Увод
Настоящото изследване на опит и добри практики за
възможностите на администрациите, НПО 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 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.
Като цяло 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. Това
включва проучване статуквото сред администрациите и сред НПО,
бизнес, граждани, системата от нормативни документи, съществуващи
добри практики в България и ЕС, възможностите за усъвършенстване на
съществуващото законодателството. От гледна точка ефективност на
гражданското участие, ще се отрази и мнението и вижданията на
различните въвлечени страни в този процес с цел реалистичност на
контрола върху подкрепата за мерки за енергийна ефективност в
България и породените от това предизвикателства.
Настоящото проучване е първото от две предвидени такива, свързани с
добри практики за възможностите на администрациите, НПО и бизнеса да
подпомагат инициативи за ЕЕ и 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.
Първото проучване обхваща добри практики и иновативни решения от
България, а следващото - чуждестранни практики и/или иновативни
решения от Европейски страни.
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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 найподходящият 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.
Ето защо, горецитираният проект и настоящото проучване са насочени
към следните целеви групи:
• Администрация
• Неправителствени организации, както и техните служители;
• Бизнес;
• Общественост.
Идентифицираните проблеми и нужди на целевите групи са свързани с
ограничената възможност за тяхното участие в процесите на формиране
на политики и вземане на решения, също в сферата на обществените
консултации и активното публикуване на информация от страна на
държавните институции в сферата на ЕЕ. Причините са от различно
естество - недостатъчна осведоменост, липса на подходящи условия и
регламентирани механизми от страна на администрациите за включване
на гражданите, бизнеса и НПО като равни партньори в процесите по
вземане на решения, съществуващи единични добри модели на
взаимодействие между администрация и граждани, които обаче остават
недоразвити във времето и не са се разпространяват.
Държавата следва да развива и използва паралелно различни форми и
инструменти за включване на граждани и техни организации при
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формиране на политики и вземане на решения. Една от формите на
гражданско участие - обществените съвети е основно застъпена в
проектните дейности като модел за пряка демокрация и гражданска
активност. Консултативните форми за участие на граждани и НПО в
процесите на вземане на решения са обществените консултации,
подаването на предложения, петиции и сигнали от граждани и НПО до
държавни институции. Гражданското участие е в основата при
прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на
държавното управление. В Стратегията за развитие на държавната
администрация 2014-2020 г. е отчетено, че механизмите за
взаимодействие с гражданските организации не са достатъчно добре
развити и не създават условия за активно гражданско участие. Това важи
и за сферата на формирането на политики за адекватни мерки за
постигане на ЕЕ /Енергийна ефективност/.
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2. Описание на състоянието в сферата на енергийната
ефективност в България
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.
Статуквото към момента се базира на следните факти, описани и в самата
обосновка на проектното предложение - съобразно настоящия Закона за
енергийната ефективност Националната цел за енергийни спестявания в
размер на 7 291 GWh (627 ktoe) годишно е разпределена като
индивидуални цели за енергийни спестявания на три групи задължени
лица:
 Търговци с енергия
 Собственици на промишлени системи с годишно потребление над 3
000 MWh
 Собственици на сгради с РЗП над 1 000 кв. метра
Общата цел, която задължените лица следва да постигнат представлява
82% от Националната цел на страната.
За изпълнение на индивидуалните си цели собствениците на сгради и
промишлени системи прилагат мерки за намаляване на енергийното
потребление, изготвят планове за повишаване на енергийната
ефективност и програми за тяхното изпълнение. Също така, за
изпълнение на индивидуалните си цели за енергийни спестявания
търговците с енергия могат да осигуряват предлагането на енергийни
услуги на своите клиенти на конкурентни цени или да правят вноски във
Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" или в други
съществуващи или новосъздадени фондове за енергийна ефективност.

Енергийните услуги имат за цел комбиниране доставката на енергия с
енергоефективна технология и/или с действие, което обхваща
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експлоатацията, поддръжката и управлението, необходими за
предоставяне на услугата, и водят до проверимо, измеримо или оценимо
повишаване на енергийната ефективност и/или спестяване на първични
енергийни ресурси. Разширяване на административния, функционалния и
финансов капацитет на Фонд “ЕЕ и ВИЕ” зависи основно от
националната политика и натиска на сектора за това.
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 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 отдели 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.

7

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

Новата
регулаторна
рамка по енергийна
ефективност залага на
балансиран
подход,
предоставящ гъвкавост
на държавите членки.
Предвидена е поне
32,5%
водеща
европейска
цел
за
енергийна ефективност
в периода до 2030 г.
Държавите членки ще имат възможност да избират различни елементи
при установяването на националните си схеми за енергийни спестявания
при отчитане на спецификите на националните икономики и в зависимост
от националните им приоритети. С предложението за Регламент за
управление на Енергийния съюз беше приета надеждна и гъвкава рамка за
политиката в областта на енергетиката и климата на държавите членки в
светлината на амбициозните цели за енергийна ефективност и
възобновяема енергия до 2030 г., Споразумението от Париж и
международните ангажименти на Европейския съюз.
Европейската комисия определи рамка за ускоряване на иновациите на
ЕС в областта на чистата енергия като подчерта необходимостта от
регулаторна и финансова рамка за иновациите в областта на енергетиката,
която да бъде съгласувана с Енергийната пътна карта на ЕС за периода до
2050 г. и с ангажиментите на ЕС, поети в рамките на Парижкото
споразумение. Целта е да се насърчи ефикасното и устойчиво използване
на всички енергийни източници, така че да се постигнат икономии на
енергия и по-широки ползи, включително в областта на здравеопазването,
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
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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.
На 11 юни 2018 г. Съветът постига „общ подход“ по законодателното
предложение за актуализиране на Регламента на ЕП и на Съвета за
създаване на Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия
(ACEР), който е важна крачка напред в политиката по усъвършенстване
на енергийната ефективност. В допълнение към това, увеличаването на
гражданската активност може да допринесе за формиране на нови мерки
по енергийна ефективност в жилищни сгради, увеличаване на грантовите
средства за финансиране на мерки за повишаване на енергийната
ефективност в домакинствата, както и финансиране на проекти за
оползотворяване на енергията от възобновяеми източници. Ето защо,
гражданската активност е основополагаща за интегриране на политиките
по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.
Eдна от стъпките, реализирани по същество в недалечното минало, беше
това, че Агенцията по енергийна ефективност се преструктурира в
Агенция за устойчиво енергийно развитие. По този начин Агенцията
изпълнява дейностите по провеждане на държавната политика по
повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление на
енергия и предоставянето на енергийни услуги, както и държавната
политика за насърчаване производството и потреблението на
електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от
възобновяеми източници, производството и потреблението на газ от
възобновяеми източници, както и производството и потреблението на
биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта. В същото
време в този формат възможността за гражданско участие е много поголяма. Преди приемането на ЗЕЕ фокусът на хоризонталните мерки
беше върху националните и секторни програми за повишаване на
енергийната ефективност. След приемането на закона фокусът се
измества към нормативните мерки. Основната от тях е въвеждането на
задължени индивидуални цели за енергийни спестявания. Това е именно
частта на обвързаност с активността и ангажираността на гражданите.
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Част от Националната цел за енергийни
спестявания
е
разпределена
като
индивидуални цели на търговците с
енергия. Въведени са и хоризонталните
мерки, вследствие на хармонизирането с
европейското законодателство, например
проверката на котли и климатични
инсталации като се акцентира върху
въвличането на браншови за сферата НПО
- специализирани в методологии за
идентифициране и прилагане на мерки за
енергийна ефективност.
Досега нивото на енергийна ефективност на българската икономика
зависеше в най-голяма степен от нивото на енергийната ефективност на
индустрията. През последното десетилетие, сме свидетели на
непрекъснато нарастване на дeла на услугите в КЕП. Общо делът на
домакинствата и услугите в КЕП отдавна е надминал 40 %. Тъй като
преобладаващата част от потребяваната енергия в тези два сектора се
разходва за поддържане на топлинния комфорт, влиянието на
характеристиките на сградния фонд в България върху нивото на
енергийната ефективност също нараства. В бъдеще това влияние ще бъде
съизмеримо с влиянието на енергийната интензивност на индустрията.
Българските домакинства не успяват да намалят съществено енергийното
си потребление, независимо от повишаващите се цени на енергията и
изоставащото нарастване на доходите им. Те продължават да подобряват
енергийния си комфорт за сметка на задоволяване на други потребности.
Ако тенденцията на изпреварващо нарастване на енергийните цени в
сравнение с приходите на домакинствата се запази и домакинствата не
получат някаква външна помощ за подобряване на характеристиките на
жилищата и уредите си, може да се очаква влошаване на енергийния
комфорт на българското домакинство, в условията на намалени вече
разходи за задоволяване на други потребности. Намаленото вътрешно
потребление на течни горива е предизвикано от намалена употреба на
частните леки коли, вследствие на бързото нарастване на цените на
петрола. Практически това означава намалена възможност за
придвижване на домакинствата и трябва да се помисли за практически
алтернативи за запазване на мобилността на българските граждани.

1
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

Въз основа на горните констатации могат да се формулират следните
ключови послания (в условията на продължаваща икономическа криза и
ограничаване на растежа на доходите на домакинствата):
 Към домакинствата трябва да се насочат допълнителни стимули,
особено за подобряване на енергийните характеристики на
жилищата. Повишаването на енергийните цени, чрез действащите
регулаторни механизми, ще предизвика по-нататъшно нарастване
на употребата на твърди горива и ако не е съчетано с други мерки
(стимули), неминуемо ще предизвика намаляване на енергийния
комфорт.
 Трябва да се разработят схеми за алтернативен на леките коли
транспорт (вътрешноградски и междуградски) за задоволяване на
всички видове потребности на домакинствата и да се вземат мерки
за приспособяване на съществуващата инфраструктура към
особеностите на алтернативния транспорт.
При търсенето на най-добрите решения неминуемо трябва да се въвличат
всички заинтересовани страни и техните потребности. Съществуват
множество форми за удовлетворяване на идентифицираните нужди на
заинтересованите страни, включително чрез възможността за участие в
процесите на формиране на политики в сферата на ЕЕ и насърчаване на
инвестирането в ЕЕ мерки. Както гражданското общество, така и
администрациите изпитват своите конкретни затруднения в този
двустранен процес. Затова добрите примери трябва да се популяризират и
мултиплицират – за постигане на насърчено и мотивирано участие на
граждани, НПО и бизнес при реализацията на политиките за насърчаване
на ЕЕ - както на местно, така и на регионално и национално ниво.
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Стремежът на националната политика е да подкрепя тези процеси и
погледнато малко по-назад – през 2011г. Министерството на
регионалното развитие и благоустройството възложи на Сдружение
„Болкан Асист” да разработи „Предложения за усъвършенстване на
нормативната уредба с цел насърчаване на пряката демокрация на местно
ниво”. 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 рамките на тази разработка беше постигнато следното:
 Проучен беше европейският опит от гледна точка на положителни
примери за включване на гражданите и НПО в политическия процес
на вземане на решение от местните власти;
 Изследвано е развитието на процеса на гражданско участие в
управлението на местно ниво в Република България в контекста на
12-те принципа от Стратегията за иновации и добро управление на
местно ниво на Съвета на Европа и бяха формулирани основните
проблеми в тази насока;
 Направени бяха препоръки и предложения за насърчаване на пряката
демокрация на местно ниво.
В изпълнение на задачата екипът по разработване на доклада изследва
ролята на НПО и активността на гражданите във вземането на решения по
важни за общността въпроси в няколко страни-членки на ЕС (Германия,
Великобритания, Холандия, Полша, Чехия, Румъния и др.), като
идентифицира разнообразието от техники за комуникация с гражданите и
разнообразието от възможности за прякото им включване във вземането
на решения и открои няколко добри практики в тази насока.
Информацията е представена на МРРБ и служи за основа на множество
промени, улесняващи диалога с гражданите. Същият този екип извършва
и анализ и оценка на ситуацията в страната относно ролята на НПО и
активността на гражданите при вземането на решения на местно ниво,
базирани на анкетно проучване сред представители на НПО и местни
власти и на проучване на опита и практиките сред български НПО и
общини.
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В резултат на направените проучвания (анкетно и по документи) са
систематизирани добри български практики за участие на гражданите и
НПО във вземането на местни решения и е организирано публично
представяне и обсъждане на резултатите от проучванията с участието на
експерти, държавни служители, НПО, местни власти и сдружения на
общини.
Ценното е, че дори са подготвени и примерни ръководни насоки за
местните власти за насърчаване на добрите практики относно
включването на гражданите и НПО в обществения живот, в политиките и
решенията на местно 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.
Много показателен е примера на създаването на Коалиция за подобряване
жилищните условия в България „Достоен дом“ - учредена през януари
2014г., като неформално обединение на равнопоставени организации,
водени от общото желание, позиции и идеи за осигуряване на по-добри
жилищни условия в България.
Основни акценти в работа на Коалицията бяха:
- Осигуряване на експертна подкрепа при разработването на
стратегически документи, усъвършенстването на правната рамка и
вземането на решения по въпроси, отнасящи се до жилищната политика,
вкл. Подобряването на енергийната ефективност на жилищата;
- Мобилизирането и обединяването на ресурсите на организациите от
гражданското общество, държавните и местни власти, бизнеса,
академичните структури и други заинтересовани страни в дух на
партньорство и сътрудничество за формирането и реализирането на
жилищната политика;
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- Наблюдение на процеса по прилагане на жилищната политика и
изпълнението на поетите ангажименти;
- Създаването на условия за повишаване на капацитета на гражданските
организации, въвлечени в процеса и обмен на информация между тях;
- Насърчаването на граждански инициативи за подобряване на
жилищните условия /включително енергийната им ефективност/ и
въвличането на местните общности в посрещането на жилищни нужди на
лица от уязвимите групи.
Членове на Коалицията са 20 организации, представители на
неправителствения сектор, бизнеса и браншовите организации, като
Коалицията е отворена към присъединяване на нови членове.
В рамките на Коалицията се обособиха 2 временни работни групи, които
работиха по следните теми: Подобряване жилищната политика на
национално ниво, Застъпничество на местно ниво по въпроси на
жилищната политика. Коалицията извърши сериозни промени и постигна
множество успехи в сферата на жибищната политика, но съществуването
и беше обвързано с времетраенето на проекта и приключи с края му.
Разбира се, в разработката по-долу са разгледани и редица примери,
устойчиви и развиващи се във времето, които имат дългосрочна
активност – като например Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект неправителствена нестопанска организация с мисия да подкрепя усилията
на централната и местните власти да постигнат устойчиво развитие на
страната чрез по-ефективно използване на енергията.
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3. Изследване
на опит и добри практики в 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;
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.
На 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 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
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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.
В този контекст, основната инициатива, обединяваща гражданите,
бизнеса и администрациите е стартиралата през 2015 г. Национална
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради. Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради 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. Програмата се
управлява от администрациите, но гражданите – собственици на жилища
в такива сгради също са активни участници и имат възможността да
влияят върху процеса. Още в първия етап на кандидатстване,
основополагащото е нагласата и възможността за съгласие на гражданите
– собственици, както и степента им на разбиране на необходимостта от
саниране и постигане на енергийна ефективност и разбирането за процеса
и ролята на всяка страна.
По принцип, изпълнението на мерките за енергийна ефективност в
многофамилни жилищни сгради цели да допринесе за:
 по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните
жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;
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 подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване
на жизнения цикъл на сградите;
 осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с
критериите за устойчиво развитие.
Очакваните резултати и ефекти, касаят пряко както гражданите, така и
държавата като цяло:
 намаляване разходите за отопление за домакинствата;
 подобрена жилищна инфраструктура и промяна в облика на
градовете;
 по-чиста околна среда - спестени емисии на парникови газове (CO2
и др.);
 удължаване на живота на сградата, която ще има и по-висока цена.
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. 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.

1
7

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

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.
Дейностите по Програмата се осъществяват на територията на Република
България в рамките на 265 общини.
Участници в Програмата:
 Министерство на регионалното развитие и благоустройството координатор на програмата
 Министерство на финансите
 Българска банка за развитие
 Община
 Областни управители
 Сдружения на собствениците, създадени по реда на чл. 25, ал. 1 от
ЗУЕС
 Външни изпълнители, избрани от общините по реда и условията на
открита процедура по ЗОП
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От
старта
на
Националната
програма за енергийна ефективност
на многофамилни жилищни сгради
до края на август 2018 са обновени
1364 от общо 2022 сгради със
сключени договори за целево
финансиране с Българската банка за
развитие. Продължава работата по
останалите участващи в програмата
сгради. По 336 блока се изпълняват строително-монтажни дейности, а
другите предстои да бъдат санирани. В доклада на Министерството се
посочва, че в края на предходната година в процес на изпълнение на
строително-монтажни работи са били 135 сгради, вследствие на което ще
бъдат обновени 9180 жилища. Предвижда се през 2019 г. да бъдат
обновени още 29 342 жилища в общо 444 сгради, от което се очаква да се
възползват 61 133 души. Според данните, последните одобрени за
реновиране сгради се очаква да бъдат завършени в края на 2019 г.
Отчетените резултати потвърждават, че интересът към Националната
програма продължава да бъде голям. Непосредственият социалноикономически ефект от програмата се изразява в намаляване на разходите
за отопление на домакинствата между 45% и 55%, удължена
експлоатационна годност на сградите, подобряване на здравословните
условия на живот, създаване на приятна жизнена среда с подобрени и
ремонтирани общи части и околоблоково пространство.
Програмата създава заетост и увеличава финансовите постъпления както
в строителния сектор, така и при производителите на строителни
материали, инженери, архитектурни и проектантски фирми, транспортен
бранш, складови и логистични центрове.
Като положителен ефект от реализирането й се отчита и подобряването
на качеството на околната среда, вследствие на спестени емисии на
парникови газове, както и смекчаване въздействието на климатичните
промени.
Към края на 2018 г. във фирмите изпълнители на технически
обследвания, обследвания за енергийна ефективност и строителномонтажни работи са заети над 80 000 лица.
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Успешното внедряване на иновациите в областта на енергетиката
представлява предизвикателство с много измерения, което обхваща
веригите на стойността както на доставчиците, така и на потребителите,
човешкия капитал, динамиката на пазара, регулирането, иновациите и
въпроси, свързани с промишлената политика и обединява усилията на
администрации, бизнес и активно гражданство. Все повече се осъзнава, че
това предизвикателство изисква ангажимент от страна на гражданите –
както потребители, така и произвеждащи потребители. Говори се за
широката система от заинтересовани лица, включително академичната
общност, организации за научни изследвания и технологии, МСП,
стартиращи предприятия, енергийни и строителни дружества, доставчици
на мобилност, доставчици на услуги, производители на оборудване,
дружества в областта на информационните технологии и
далекосъобщенията, финансови институции, управленски органи на
равнището на ЕС, на национално, регионално и местно равнище,
общности за енергия от възобновяеми източници, неправителствени
организации, преподаватели и лица, формиращи общественото мнение.
Все повече се изтъква значението на новите бизнес модели, които
използват иновативни цифрови технологии наред с другото за
оптимизиране на генерирането, съхранението, търговията със и
потреблението на собствена, произведена на място чиста енергия, както и
за увеличаване на достъпа до възобновяеми енергийни източници,
особено за домакинства, засегнати от енергийна бедност.
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***
Друг интересен пример е Програма Дезире, защото в основата на
създаването и са претенциите на потребителите и активното гражданско
общество, настояващо за достъпност на потребяването на природен газ.
Проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители
на природен газ чрез газоразпределителните дружества в България “
или накратко Проект DESIREE GAS предоставя възможност за
подпомагане на домакинствата, които желаят да се присъединят към
газоразпределителната мрежа. Считано от 9 юли 2018 г. безвъзмездната
финансова помощ за газификация на българските домакинства по проект
Desiree Gas се увеличи от 20% на 30% от допустимите разходи без ДДС.
Допълнително 100% се финансира безвъзмездно и такса присъединяване.
Запазва се таванът на финансиране от 1000 eвро без ДДС на имот за
закупуване на високо-ефективни котли и 1200 Евро без ДДС за
кондензационни котли.
Проектът Desiree Gas е механизъм за подпомагане замяната на
неефективно енергийно оборудване, използвано за отопление от
българските домакинства, с ново високо-ефективно на природен газ.
Проектът подкрепя най-ефективните технологии и подпомага
преминаването от въглеродно интензивни източници към поблагоприятния природен газ. Основна цел на проекта е да бъде намалено
потреблението на енергия и отделянето на емисиите въглероден диоксид
(CO2) в жилищния сектор на Република България.
Всеки индивидуален проект за газификация на домакинство подлежи на
разглеждане и одобрение от Министерство на енергетиката, като
безвъзмездните средства се осигуряват по Международен фонд
„Козлодуй“ (МФК), администриран от Европейската банка за
възстановяване и развитие в рамките на Националната програма за
ускорено газифициране на българските домакинствата.
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***
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. Софийска
община, например, дава възможност
на гражданите да получат безплатни
контейнери
за
домашно
компостиране, които да разположат в
дворовете
на
къщите
или
кооперациите си. Инициативата е част от кампанията на Столична
община „Компостирай вкъщи“, която цели да стимулира гражданите
към намаляване на крайния битов хранителен и зелен отпадък, както и да
насърчи стремежа към рециклиране на различни типове отпадъци.
Съгласно Програмата за управление на отпадъците на Столична община
2015-2020г., през 2018 г. са планирани за закупуване около 1000 бр.
домашни компостери с обем от 700 л. При ефективна редовна употреба на
компостерите с биоразградими отпадъци от домакинствата, както и при
три пъти годишно зареждане със зелени отпадъци /треви, храсти, клони/,
очакванията са за намаляване на крайния битов отпадък на домакинствата
с 550 тона/годишно. Кампанията на Столична община за предоставяне на
безплатни компостери на домакинствата стартира през 2010 г., като
общият брой раздадени домашни компостери до момента надвишава 8000
бр. Намаляването на отпадъците индиректно оказва влияние и върху
нивото на енергийната ефективност в страната, поради намаляването на
обема на боклука, който трябва да бъде извозен и преработен.
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Два големи проекта ще влязат в „Програма за подобряване на
качеството на атмосферния въздух на територията на Община
Пловдив“ и План за действие към същата за периода 2018 - 2023 г. Чрез
тях ще може да се купи безплатно екоотопление на гражданите, което да
замени печките на твърдото гориво, както и да се сложат филтри на
комините. Дефинирани са източниците на замърсяването, като един от
основните е битовият сектор. Превишение на фини прахови частици във
въздуха се отчита през месеците в периода от октомври до март. Причина
за това е съчетанието на специфичните за Пловдив климатични условия и
битовото отопление с твърдо гориво. В останалата част на годината
състоянието на въздуха е в допустимите норми. Взетите решения се
базират на редица срещи, проведени с представители на граждански
организации и отчитат социалната поносимост на населението при
въвеждането на строги и рестриктивни мерки както по отношение на
битовото отопление, така и по отношение на старите автомобили.
Мерките, които на този етап са залегнали в програмата, до голяма степен
са свързани с предоставената възможност по оперативна програма
„Околна среда“ за кандидатстване за намаляване на замърсяването от
бита. Основно ще се финансира поставянето на филтри на комините и
смяна на горивните съоръжения, но това се случва само при съдействието
на всяко едно домакинство. Преди утвърждаване на финалния вариант на
Програмата, проекто-текста беше публикуван в официалния сайт на
община Пловдив и в продължение на месец всички заинтересовани лица
имаха възможност да подадат в деловодството своите писмени становища
и предложения, на база на които Програмния съвет направи корекции.
След съгласувателни процедури с РИОСВ и Министерството на околната
среда и водите окончателното решение за утвърждаване на проекта беше
на Общинския съвет.
Целият процес по утвърждаване на програмата е много добър пример за
възможностите, които реално имат администрациите, съвместно с
активното гражданство и НПО да подпомагат инициативи за енергийна
ефективност, вкл. мерки за повишаване на енергийната ефективност в
домовете.
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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.
Сред добрите примери за такива съвети са:
Областен съвет за устойчиво енергийно развитие на област Пловдив
Областния съвет за устойчиво енергийно развитие се създава във връзка с
чл. 11 от Закона за енергийната ефективност и чл. 8 от Закона за
енергията от възобновяеми източници. Основна задача пред Съвета е
осъществяването на по-добра координация между действията на
изпълнителната власт, териториалните й звена, местното самоуправление,
енергийните предприятия и сдружения и браншовите организации за
осигуряване на съответствие между националните и местните интереси
при провеждане на държавната политика по енергийна ефективност и
реализация на възобновяеми и алтернативни енергийни източници на
територията на област Пловдив.
Областен съвет за устойчиво енергийно развитие на област
Търговище
Областният съвет по енергийна ефективност е създаден на основание чл.
31, aл. 1, т. 1 и чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.
11 от Закона за енергийната ефективност.
Цели:
1. Подпомага областния управител, като разработва проект на Областна
програма
по
енергийна
ефективност
и
я
изпълнява;
2. Подпомага всяка година областния управител, при съставянето на
целева годишна програма за осъществяване на мерки по енергийна
2
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ефективност;
3. Изпълнява задачи, в областта на енергийната ефективност и
използването на възобновяеми енергийни източници, възложени от
областния управител.
Областният съвет за енергийна ефективност - Разград е създаден
със Заповед № 165/13.07.2010 г., последна актуализация: Заповед № ОКД05-001/01.06.2017 г. и за съжаление през последните години не е от
добрите примери.
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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
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
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, 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.
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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.
Софийска Енергийна Агенция – СОФЕНА e учредена през м. юли 2001
г. съгласно условията на програма SAVE II и с подкрепата на
Европейската комисия и Столична община. Според сключения договор с
ЕС, трите новоучредени агенции Energiebureau Limburg (Лимбург,
Холандия) и АРЕА (Потенца, Италия) и СОФЕНА са партньори и
координират своята първоначална съвместна дейност в рамките на
тригодишния срок на договора.
Съгласно статута си, СОФЕНА е неправителствена организация с
нестопанска цел. Членове на СОФЕНА към 16.06.2011 г. са Столична
община, Агенция по енергийна ефективност и 14 физически лица –
ст.н.с.инж.Иван Шишков, проф.д.т.н.инж.Никола Стоичков, ст.н.с.д-р
инж. Димитър Баев, Екатерина Морова, Христо Попов, Асен Дюлгеров,
Радослав Кацаров, Виктория Дамянова, Димитър Петров, Костадин Янев,
инж. Екатерина Танева, инж. Божидар Иванов, инж. Здравко Георгиев,
Йордан Петров. Това е ясен пример за подкрепената гражданска
инициативност, която чрез СОФЕНА води до обединяването на местни,
регионални и национални администрации в полза на подобряването на
енергийната ефективност на страната
Основните цели на СОФЕНА са:
 Подпомагане на Столична община в разработването на устойчива
енергийна политика;
 Разработване на модели за енергийното планиране на Столична
община и подкрепа на изпълнението му;
 Привличане на интелектуалния потенциал на Столицата в
разрешаването на проблеми, отнасящи се до енергийната
ефективност и използването на нови енергоефективни и екологично
чисти технологии;
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 Откриване на възможности и участие в проекти, финансирани от
чужди институции в областта на устойчивата енергийна политика,
икономиите на енергия и екологията;
 Установяване и развиване на международни контакти със сродни
организации от Европейския съюз и други държави за трансфер на
ноу-хау и на съвременни технологии в предмета на дейност на
Агенцията;
 Подкрепа на разпространението на положителния опит от
реализирани проекти в областта на енергийната ефективност,
новите енергийни източници и чистите технологии;
 Иницииране, подпомагане и поддръжка на научно-приложни
работи, изследователски програми и проекти в областта на
енергийната ефективност и новите технологии;
 Коопериране с организации с подобни цели;
 Провеждане на изследвания и предлагане на решения за внедряване
на нови схеми за финансиране на проекти за енергийна
ефективност;
 Извършване на предварителни проучвания за инвестиционни
проекти.
Като координатор на дейностите в областта на енергийната ефективност и
възобновяемите енергийни източници, екипът на СОФЕНА работи със
специалисти от Техническия университет в София, Техническия
университет в Габрово, Университетът по архитектура и строителство,
Българската Академия на Науките, както и с частни компании. За
проекти, финансирани от ЕС, се установява партньорство с
международни агенции и неправителствени организации. Агенцията
постоянно привлича нови партньори и стратегически инвеститори за
изпълнение на гореизброените цели чрез конкретни проекти.
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***
Подобни организации са създадени и в други градове на страната.
Регионална енергийна агенция - Русе (РЕА) е сдружение с нестопанска
цел, създадено през 2007 г. по програма „Интелигентна енергия Европа“, проект „Създаване на Местни енергийни агенции в Лъохоу Даненберг (Германия), Русе (България), Лас Палмас де Гранд Канария
(Испания) и Перник (България)“.
Основни приоритети
 Подпомагане на общините, бизнеса и неправителствения сектор при
разработването и реализирането на проекти в областта на
енергийната ефективност (ЕЕ) и производството на енергия от
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);
 Провеждане на информационни кампании, обучения и семинари в
областта на ЕЕ и ВЕИ;
 Разработване на стратегически документи в сферата на ЕЕ и ВЕИ;
 Разработване на конкретни мерки за намаляване на енергоемкостта
в региона;
 Сътрудничество
и
подпомагане
при
приложение
на
енергоспестяващи технологии в транспортния сектор и земеделието
в региона;
Основни цели:
 Подпомагане на националната, регионалната и местна политика за
ефективно използване на енергията и енергийните ресурси, както и
за защита на околната среда;
 Повишаване на обществената осведоменост и знания в областта на
ЕЕ и ВЕИ;
 Насърчаване и развитие на пазара на енергийно ефективните
материали и нови технологии;
 Въвеждане на интегрирано планиране при използването на ВЕИ,
както и улесняване трансфера на „ноу-хау“ и информация в сферата
на ЕЕ;
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 Сътрудничество с местната и регионална власт, местния бизнес,
други неправителствени организации на национално и европейско
ниво при разработване и изпълнение на проекти в областта на ЕЕ,
ВЕИ и защита на околната среда.
Дейността на РЕА - Русе е свързана с разработване на стратегически
документи в сферата на ефективното използване на енергията и
енергийните ресурси, производството и използване на енергия от ВЕИ,
разработване на проекти и проектни идеи по местни, национални и
европейски програми, организиране на семинари, обучения и
информационни кампании, консултиране на органите на местната власт,
фирми представители на местния бизнес и други организации, подготовка
на апликационни форми по национални и европейски програми, както и
управление на проекти по оперативни и други програми с Европейско
финансиране.
Регионалната енергийна агенция в Пазарджик (РЕАП) е нестопанска
организация, създадена през 2005 г. по програма "Интелигентна енергия
за Европа" на Европейската Комисия с цел разработка и внедряване на
проекти в областта на енергийната ефективност и употребата на
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).
Основните цели на РЕАП са:
 Извършване на опростени и детайлизирани обследвания за
енергийна ефективност на промишлени системи и създаване на
фирмени стандарти.
 Енергийно сертифициране на обществени и жилищни сгради.
 Насърчаване на енергийната ефективност чрез създаване на
стратегии и практики на местно ниво.
 Разпространение на най-добрите европейски практики за
рационално използване на енергията и възобновяемите енергийни
източници.
 Участие в международни програми за развитието и финансирането
на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ.
 Разработка, внедряване и финансиране на енергийно ефективни
проекти по схемата финансиране с гарантиран резултат.
 Осигуряване на информация и обучение в областта на енергийната
ефективност и ВЕИ.
3
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Енергийна агенция-Пловдив (ЕАП) е създадена през 2000 г. като
първата енергийна агенция в България по програма SAVE на ЕК. ЕАП
насърчава устойчивото енергийно развитие посредством енергийна
ефективност и внедряване на възобновяеми енергийни източници.
Нейните услуги се използват от местни и национални власти и бизнеса.
ЕАП извършва предпроектни проучвания, енергийни и екологични
анализи и моделиране, идентифициране, разработване и управление на
проекти в областта на енергията и качеството на въздуха. ЕАП 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.
Асоциацията на Българските Енергийни
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.

Агенции

(АБЕА) е

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
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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
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.
Приоритетите на АБЕА
Основен приоритет на асоциацията е изграждане и подобряване на
устойчива структура, която ще поддържа и влияе на потенциала и ще
разработва и изразява позициите на членовете си пред българските и
европейските власти, структури и организации, т.е. ще действа като
основен представител на членовете си без да ограничава дейностите им.

3
2

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

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/.
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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
България.
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:
 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.
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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.
ФУГ обединява опита и експертизата на:
 ФОНД ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ
Дейността на ФУГР е насочена към предоставяне на възмездно
финансиране на лица, изпълняващи допустими проекти за градско
развитие, чрез отпускане на нисколихвени и дългосрочни заеми.
Благоприятните лихвени равнища се определят от структурата на всяко
одобрено финансиране, което съгласно Инвестиционната политика
включва два компонента: финансиране със средства от ОПРР 2007-2013 г.
и съфинансиране със средства на ФУГР. При всеки одобрен проект за
градско развитие, финансирането със средства на ОПРР 2007-2013 г. е не
повече от 50%.
ФУГР изпълни ангажимента си по инвестиране на средствата,
предоставени по силата на Оперативното споразумение. Предоставеният
ресурс по ОПРР в размер на 24,3 млн. лв. е вложен в 13 устойчиви
градски проекта. Стойността на отпуснатите заеми с включено
съфинансиране със средства на ФУГР е 48,7 млн. лв. Стойността на
подкрепените проекти е 78,3 млн. лв. Считано от 1 август 2016 г. ФУГР
получи право да започне процедура по реинвестиране на средства в нови
градски проекти.
 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
Създадената през 1992 г. ОББ стана част от белгийската финансова
група през юни 2017 г. След вливането на СИБАНК ЕАД в нея, тя заема
трето място на българския пазар с размер на активите от 11 млрд. лева.
ОББ обслужва физически лица, МСП и големи корпоративни клиенти.
През декември 2017 г. рейтинговата агенция Fitch (Фич) повиши
дългосрочния рейтинг на ОББ за втори път в рамките на половин година
след придобиването ѝ от белгийската финансова група KBC. Така, в
рамките на няколко месеца, рейтингът на ОББ беше увеличен с
безпрецедентните 7 нива – от ‘B+’, през ‘BBB+’ до настоящото си найвисоко ниво в 25-годишната история на Обединената банка и на
българската банкова система – ‘A-‘.
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ОББ е банка-партньор на ФУГР и има значителен опит в
прилагането на финансови инструменти. В ОББ се намира и Центърът за
компетенции на KBC Груп за европейски финансови инструменти.
Центърът подпомага останалите компании на KBC Груп за
кандидатстването и прилагането на финансови инструменти.
 БЪЛГАРСКА КОНСУЛТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ
Дейността на БКО е насочена към предоставянето на консултантски
услуги в сферата на европейските проекти и обществените поръчки.
Компанията планира, управлява и реализира големи и стратегически
консултантски, инфраструктурни, научноизследователски и иновативни
проекти от национално и местно значение.
БКО ЕООД има и значителен опит в работата с представители на
бизнеса за повишаване на инвестиционните възможности, въвеждане на
иновативни производствени практики и подходи, разширяване на
производствения капацитет.
 ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ
Фонд на фондовете управлява средствата от 1.2 млрд. лева по
четири оперативни програми: ОП “Развитие на човешките ресурси“, ОП
“Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Околна среда“ и ОП „Региони
в растеж“. Основната дейност на Фонд на фондовете е структурирането и
управлението на финансови инструменти, съфинансирани от
Европейските структурни и инвестиционни фондове, през програмния
период 2014-2020. Финансовите инструменти са алтернативен начин на
финансиране на безвъзмездната помощ, който придобива все по-важна
роля в бюджета на Европейския съюз. Насочени към проекти, които
потенциално биха могли да започнат да се самоиздържат, те осигуряват
инвестиционна подкрепа чрез заеми, гаранции или дялово участие. По
този начин се оказва подкрепа на бизнеса и публичните институции с цел
икономическо развитие. Финансовите инструменти дават възможност за
възвръщане (рециклиране) на средствата, които могат да бъдат
използвани повторно.
Основно предизвикателство пред финансирането на проекти за енергийна
ефективност е свързано с по-ефективно използване на публичното
финансиране за привличане на повече инвестиции от частния сектор, за
споделяне на риска и за справяне с установени пазарни
неефективности. За да се случи по-активно включване от страна на
частния сектор, наред с публичното финансиране, е необходим по3
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интензивен диалог между различните заинтересовани лица - лицата,
разработващи проекти, специалистите по енергийна ефективност и
финансистите, за да се открие работеща и постижима формула на
взаимодействие. Фондове като ФУГ се опитват да се включват в диалога
за финансиране на енергийната ефективност в България и търсят
възможни модели на сътрудничество.
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.
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***
Друг подобен пример е дейността на ДЗЗД ЕнЕфект Груп.
Центърът
за
енергийна
ефективност ЕнЕфект е основан
през 1992 г. в отговор на острата
нужда от пестене на енергия във
всички сфери на обществения
живот.
Създаден
е
с
първоначалната
финансова
подкрепа на Бател/Тихоокеанска
национална
северозападна
лаборатория
(Battelle/Pacific
Northwest National Laboratory),
САЩ, в сътрудничество с Агенцията за опазване на околната среда на
САЩ (U.S. Environmental Protection Agency), Департамента по енергетика
на САЩ (U.S. Department of Energy) и Американската агенция за
международно развитие (U.S. Agency for International Development).
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.
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Ключови моменти в развитието на ЕнЕфект:
 Създаването на Общинска мрежа за енергийна ефективност
ЕкоЕнергия на територията на България през 1997 г., чийто
секретариат е ЕнЕфект.
 Регистрацията като Център за енергийна ефективност ЕнЕфект през
1998 г.
 Начало на проекта "Стратегия за намаляване на емисиите на
парникови газове чрез енергийна ефективност. Демонстрационна
зона за енергийна ефективност в Габрово", 1998 - 2004 г.
 През ноември 1999 г. на регионална конференция в София по
инициатива на общини и неправителствени организации от пет
страни бе основана Регионалната мрежа за ефективно използване на
енергийните и водните ресурси (RENEUER). Функциите на
секретариат се изпълняват от ЕнЕфект и Черноморския регионален
енергиен център.
Основни цели и приоритети в дейността на ЕнЕфект
Основни цели:
 Да съдейства за формирането на политика за ефективно използване
на енергийните ресурси на всички равнища на управление.
 Да подпомага изграждането на местен институционален и кадров
потенциал, необходим за иницииране, разработване и изпълнение
на програми за енергийна ефективност.
 Да насърчава развитието на местния пазар на технологии, изделия,
материали и услуги за икономия на енергия.
 Да осъществява обмен на опит и информация за повишаване на
енергийната ефективност.
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.
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 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
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.
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.
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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 и –
както на ниво домакинства, така и на местно, регионално и национално
равнище.
Глобално погледнато, въпреки значителния напредък през последните
години светът изостава при постигането на целите относно глобалната
енергетика, поставени от инициативата Цели на устойчиво развитие
(SDG7) на ООН за 2030 г.
Осигуряването на достъпна, надеждна, устойчива и модерна енергия за
всички до края на следващото десетилетие остава възможна цел, но ще
изисква много повече усилия от тези, които сега се отчитат, особено при
най-бедните нации и подобряването на енергийната устойчивост, посочва
съвместен доклад на Международната агенция за енергия (IEA),
Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA),
Статистическото бюро на ООН, Световната банка и Световната здравна
организация, съобщават от IRENA на своята уеб страница.
Значителен напредък е регистриран при осигуряването на достъп до
енергия през последните години за голям брой хора, като борят на тези от
тях, живеещи без електричество, е намалял до близо 840 млн. души от 1
млрд. души през 2016 г. и 1,2 млрд. души през 2010 г.
Индия, Бангладеш, Кения и Мианмар са сред страните, които са
постигнали най-значим напредък от 2010 г. насам. Въпреки това, без
достатъчно устойчиви и постепенни действия 650 млн. души ще останат
без достъп до електроенергия през 2030 г. Девет от десет от тях ще
живеят в района на Субсахарска Африка.
Докладът за енергиен напредък също 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,
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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.
Възобновяемите енергийни източници представляват 17,5% от общото
потребление на енергия през 2016 г. спрямо 16,6% през 2010 г.
Възобновяемите енергийни източници се увеличават бързо в
производството на електроенергия, но са постигнали по-малко напредък в
потреблението на енергия при топлинната енергия и транспорта.
Необходимо е значително по-нататъшно увеличаване на енергията от
възобновяеми източници, за да станат енергийните системи достъпни,
надеждни и устойчиви, като се съсредоточи върху съвременните
приложения. Тъй като възобновяемите енергийни източници стават
изключително популярни, политиките трябва да обхващат интегрирането
им в по-широката енергийна система и да отчитат социалноикономическите въздействия, които влияят върху устойчивостта и темпа
на прехода.
Подобренията на енергийната ефективност през последните години са поустойчиви, благодарение на съгласуваните усилия в областта на
политиката в големите икономики. Въпреки това, глобалният темп на
подобрение на първичната енергийна интензивност все още изостава и
оценките показват, че през 2017 г. и 2018 г. се наблюдава значително
забавяне. В този контекст, качеството на информацията за енергийната
ефективност ще бъде от основно значение за постигането на целта.
Според доклада на IRENA в България достъп до електричество има 100%
от населението. Достъп до готвене с чиста енергия са 91%, докато хората,
разполагащи с възможност за ползване на възобновяема енергия са едва
18%. Оценката за националната енергийна ефективност е 6 пункта при
средна глобална оценка от 5,27 пункта.
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Грийн пийс – България имат много интересна публикация относно това
как енергийните граждани ще променят икономиката и обществото ни и
какво всъщност представляват тези граждани, с автори Меглена Антонова
и Александър Александров.
Какво е енергиен гражданин (energy citizen)?
Енергийните граждани са активни потребители на енергия, включително
физически лица, нестопански организации, публични организации и
малки предприятия, които не само използват, а също произвеждат и
продават
енергия
от
възобновяеми
източници. Това може да става както
индивидуално, така и колективно – чрез
кооперации или сдружения. Те могат да
допринесат
много
за
енергийната
ефективност и управлението на енергийната
система като предоставят гъвкавост в
отговор на търсенето.
Идеята за енергийните граждани всъщност не е нещо ново. От древни
времена хората са търсили начин да бъдат енергийно независими и да си
създават сами нужната за домакинството и работата им енергия – още
преди тази функция да поемат електроцентралите и енергийните
корпорации. Новото днес е нарастващата осъзнатост и желание на все
повече граждани да водят един по-устойчив начин на живот в хармония с
околната среда. И съответно – да откриват алтернативи на наложилите се
в консуматорското общество методи за централизирана доставка на
електроенергия, топлоенергия, хранителни продукти и др.
През следващите години ролята на енергийните граждани ще се
увеличава в много региони на света и в частност – в Европа. Очакванията
са до 2050 г. половината от всички граждани на Европейския съюз да
могат да произвеждат сами електроенергията, която потребяват, като по
този начин задоволяват 45% от търсенето на електроенергия в Европа. [1]
Тази либерализация ще съпътства прехода към възобновяеми източници
на енергия. Енергийните пазари вече преминават от изкопаеми горива и
ядрена енергия към енергия от възобновяеми източници и едновременно с
това – от централизиран пазар, доминират от големи енергийни
компании, към среда, в която потребителите произвеждат необходимата
им енергия и спомагат за по-ефективно управление на енергийното
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търсене. Без тези енергийни граждани преминаването към енергийна
система на 100% възобновяема енергия не би могло да е възможно.
По-екологично, по-устойчиво, по-справедливо
Концепцията за енергийните граждани е типичен пример как
екологичните практики често са и по-социално справедливи. Като
разширим възможностите за семействата и общностите сами да си
произвеждат чиста енергия от възобновяеми източници, бихме могли да
включим милиони хора в усилията да намалим отрицателното ни влияние
върху климата.
Това може да бъде и възможност за стимулирането на инвестициите в
цяла Европа, особено в местните икономики и общности. Това ще
направи хората по-малко зависими от централизираните източници на
енергия като ТЕЦ и АЕЦ, ще им помогне да намалят своите сметки за
електричество, а в добавка – отпадането на разходите за пренос на ток ще
направи цените още по-достъпни. Това ще спомогне да се справим с
енергийната бедност, да повишим социалната справедливост и да
направим много по-достъпен един толкова необходим ресурс, каквато е
електроенергията.
През последните години енергетиката се променя с бързи темпове.
Либерализация на производството, преминаване към по-устойчиви
източници на енергия, нови технологии за соларно и вятърно
производство и най-вече повече осъзнатост сред обществото – всичко
това преосмисля начина, по който създаваме и потребяваме необходимите
ни енергийни ресурси.
В центъра на тази промяна постепенно се позиционира именно тази идея
за енергийните граждани. Тя е свързана с увеличаващата се роля на
потребителите на енергия като активни участници в енергийната система
– процес, който неизменно съпътства нарастването на дела на
възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в Европейския съюз (ЕС).
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Днес все по-голям брой домакинства, обществени организации и малки
предприятия се интересуват от възможността сами да произвеждат
енергията си, да бъдат гъвкави по отношение на търсенето или да
съхраняват енергия в моменти на свръхпредлагане. И то не само се
интересуват, но и търсят активно взаимодействие с неправителствени
организации в тези сфери, с администрациите, с бизнеса и всички
ключови заинтересовани лица.
Именно това е истинската либерализация, която може да донесе реална
промяна в този ключов за обществото ни сегмент. Съответно това би
разширило много и възможностите на администрациите, НПО и бизнеса
да подпомагат инициативи в областта на енергийната ефективност от
гледна точка на политиката за подобряване на енергийната ефективност в
България, включително и активността на гражданското участие да
инициира решения за общността.
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