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Този документ е създаден в рамките на проект: „Повишаване на 
гражданското участие за по-ефективна политика по енергийна 
ефективност”, който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма "Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор за 
безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.009-0179-C01. 

  
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

Сдружение „Център за устойчиво развитие и иновации” и партньора 
Фондация „Тайм  еко проекти“ и  при никакви обстоятелства не може да 
се счита, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган. 
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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Настоящата разработка е в рамките на проект: „Повишаване на 
гражданското участие за по-ефективна политика по енергийна 
ефективност“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 
2014-2020, с партньор Фондация Тайм-еко проекти. Общата цел на проекта 
е свързана с повишаването на гражданското участие в процесите на 
формулиране, изпълнение и мониторинг на политики, свързани с 
прилагането на енерго-ефективни мерки.  
 
Специфични цели, които проектът се опитва да постигне:  
 
1. Създаване на по-добри условия за партньорско управление с гражданите 
и бизнеса, чрез повишаване на взаимодействието между тях за 
изпълнението и оценката на политики, свързани с енергийна ефективност 
/ЕЕ/.  
 
2. Насърчаване на подобряването на социално-икономическата среда чрез 
открито и отговорно управление за насърчаване на ЕЕ чрез данъчни 
стимули и облекчения.  
 
3. Отправяне на препоръки за засилване на процесите на взаимодействие и 
подобряване на възможностите на администрациите, НПО и бизнеса да 
подпомагат инициативи на гражданите за ЕЕ. 
 
Проектът се реализира в рамките на периода - 15.01.2019 г. -  31.12.2020 г. 
Настоящата разработка цели да разгледа възможности и да отправи 
конкретни препоръки, свързани с процеса на формиране, осъществяване и 
мониторинг на политики за насърчаване на енергийната ефективност в 
България. Основополагащо за ефекта ще бъде желанието на 
администрациите и заинтересованите организации да приложат на 
практика нови модели, чрез които да подобрят диалога с гражданите и 
заедно да се постигне по-добра политика за насърчаване на енергийната 
ефективност в България. 
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Терминът "енергийна ефективност" (ЕЕ) представлява съотношението 
между изходното количество производителност, услуга, стока или енергия 
и вложеното количество енергия. 

Един от основните приоритети за България е необходимостта от 
подобряване на енергийната ефективност.  Неоспорим факт е, че България 
е оценена като една от държавите, която е постигнала относително слаб 
напредък в областта на политиките за енергийна ефективност. Липсва 
цялостен подход, който да свърже енергийната ефективност с 
икономическото развитие и политиките за опазване на околната среда. 
Макар и повечето мерки, въведени преди 2014 г., да се поддържат, през 
последните години са въведени едва няколко допълнителни политики, като 
например Схема за задължения и насърчаване на зелените обществени 
поръчки. Постигнат е известен допълнителен напредък в обновяването на 
жилищни сгради (Схема за безвъзмездна финансова помощ за 
многофамилни жилищни сгради) и в транспорта. Напредъкът в 
намаляването на недостига на горива и в създаването на пазар за 
енергийни услуги е много слаб. Счита се, че целите за енергийно 
спестяване, посочени в член 7 на Директивата относно енергийната 
ефективност (нови икономии, равняващи се на 1,5% от обема на 
годишните продажби на енергия на крайните потребители), вероятно няма 
да бъдат постигнати до началото на 2021 г. Законодателната рамка в 
страната, имаща 
пряко отношение 
към развитие на 
прилагането на 
мерки за ЕЕ, 
често има 
определящо 
влияние по 
отношение на 
решенията дали 
да бъдат 
приложени. 
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Политическата обстановка често разколебава доверието на инвеститорите 
към управляващите. Това от своя страна допълнително ограничава и 
корпоративните инвестиции в обществото, защото компаниите търсят 
стабилна икономическа и политическа среда, когато взимат решения за 
инвестициите си. Подкрепата за развитие на ЕЕ чрез подобряване на 
средата за прилагане на мерки за ЕЕ е ключова. Изпълнението и 
резултатите изискват непрекъснат мониторинг, защото част от политиките 
на практика създават допълнителни пречки пред инвестиращите и техните 
партньори. Подобряването на средата, обаче, може да стане само с активно 
въвличане на бизнес и граждани и вслушване в техните предложения от 
страна на администрациите. България разполага със значителен потенциал 
за реализация на мерки по енергийна ефективност. 

Енергийната политика за Европа съставлява част от общите цели на 
икономическата политика на ЕС. Три са отправните точки на европейската 
енергийна политика: борба с изменението на климата, насърчаване на 
създаването на растеж и работни места и ограничаване на външната 
зависимост на ЕС от вноса на газ и петрол. 

Повече от 3 десетилетия за решаването на основните проблеми на 
енергията Европа изгражда целенасочена политика. Първоначално е 
публикувана „Бялата книга за енергийната политика на ЕС“ (COM(95) 
682), по-късно Зелена книга „Към европейска стратегия за сигурност на 
енергийните доставки“ (COM(2000) 769 (от 2005г.), а през последните 
няколко години са приети редица директиви, регламенти и решения на 
Европейската комисия и Европейския парламент. 

С публикуването на Зелената книга за енергийната ефективност Комисията 
предизвика обсъждане относно ефективните начини за използване на 
енергията. 

Европейската енергийна политика се насочва към гарантиране сигурността 
на енергийните доставки, ограничаване на промените в климата и 
внедряване на интегриран подход към енергийната ефективност, като се 
въвеждат и изпълняват общоприети европейски цели, критерии и 
стандарти. 
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Енергийната ефективност има огромно значение за гражданите на ЕС. Все 
повече граждани и фирми усещат въздействието на увеличените сметки за 
енергия. Намаляването на енергопотреблението е най-подходящият 
дългосрочен отговор. 

Енергоспестяването представлява и за държавите членки на ЕС най-
директният 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“. 

Поради това енергийната ефективност се налага като приоритет в 
обединена Европа. Европейските институции работят за изграждане на 
интегриран подход към създаването на нова обща Енергийна политика за 
Европа. 

Съществуват пет стълба на политиката за енергийна ефективност на ЕС: 

1) Общата политическа рамка и дейностите, предприемани съгласно 
Европейския план за действие за енергийна ефективност 

2) Националните планове за енергийна ефективност, основаващи се на 
Рамковата директива за енергийните услуги 

3) Правната рамка за сектора с най-голямо енергопотребление — сградите, 
както и за енергопотребяващите продукти 

4) Допълнителни инструменти за прилагане на тази политика — като 
целево финансиране, осигуряване на информация и мрежови организации, 
като например Споразумението на кметове (Covenant of Mayors) и 
Устойчива енергия Европа (Sustainable Energy Europe), 

както и 
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5) Международното сътрудничество в областта на енергийната 
ефективност. 

Основен приоритет на европейската политика е подобряването на 
енергийната ефективност и водещите инструменти за постигането на тази 
цел са - Директива 2002/91/ЕО относно енергийните характеристики на 
сградите, Директива 2006/32/ЕИО относно ефективността при крайното 
потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги и Директива 
2005/32/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за 
екодизайн към енергоемките продукти. Тези директиви, и свързаното с тях 
законодателство са също така и база за политиките на ЕС за постигане на 
устойчиво производство и устойчиво потребление. 

За гарантиране постигането на тези цели Съветът на ЕС по 
конкурентоспособност разработи План за действие по ЕЕ. 

Европейският план за действие по ЕЕ очертава 10 приоритетни области: 

1. Етикетиране на уреди и стандарти за минимална енергийна 
консумация. 

2. EE в сградите и изграждане на пасивните къщи. 
3. Ефективно генериране и разпространение на енергия. 
4. Ефективни горива за автомобилите. 
5. Финансова помощ за инвестиране в ЕЕ при МСП и ЕСКО фирмите. 
6. Насърчаване на ЕЕ в новите страни членки. 
7. Кохерентно използване на данъците. 
8. Повишаване на информираността в областта на ЕЕ. 
9. ЕЕ в застроените площи. 
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10. Насърчаване на ЕЕ в световен мащаб. 

Европейският съвет подчерта значението на европейската рамка от 
политики и мерки за енергийна ефективност чрез приемането на 
Европейски план за действие за енергийната ефективност. 

Европейският план за действие по ЕЕ подчертава спешността от прилагане 
на мерки за енергийната ефективност на световно равнище чрез 
международни партньорства. Планът съдържа пакет от приоритетни 
мерки, които обхващат широк кръг от инициативи насочени към постигане 
на енергийна ефективност и икономическа рентабилност. Те включват 
действия за подобряване на енергийната ефективност на 
електродомакинските уреди, сградите, транспортните средства и 
съоръженията за производство на енергия. Като цяло, планът предвижда 
над 75 мерки. Предложени са и нови по-строги стандарти за енергийна 
ефективност, насърчаване на енергийните услуги в областта на 
енергетиката и са представени конкретни финансови механизми в 
подкрепа на по-ефективни енергийни продукти. 

България полага усилия за навременното прилагане на действащото 
общностно законодателство в областта на енергийната ефективност чрез 
правилното транспониране и прилагане на основните директиви в 
определените срокове. 

Дефинираните приоритети са в съответствие с дългосрочните 
количествени цели, които трябва да бъдат постигнати на общностно ниво 
до 2021г. 
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II. ПОЛИТИКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕЕ В 
БЪЛГАРИЯ И СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОЛИТИКИТЕ 
НА ЕС 

 

Европейският съюз (ЕС) има за цел да бъде световен лидер в борбата с 
изменението на климата и в тази връзка се стреми да постигне целите на 
споразумението от Конференцията на страните по Рамковата конвенция на 
ООН по изменение на климата (COP 21) в Париж, като същевременно 
осигурява чиста енергия в целия Съюз. За да изпълни този ангажимент, ЕС 
определи следните обвързващи цели за климата и енергетиката за 2030 г., 
както следва: 

• Намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) с най-малко 40% в 
сравнение с 1990 г.; 

• Повишаване на енергийната ефективност (ЕЕ) до поне 32,5%; • 
Увеличаване на дела на енергия от възобновяеми източници (ВИ) до поне 
32% от брутното крайно потребление на енергия в ЕС;  

• Осигуряване на минимум 15% ниво на междусистемна електроенергийна 
свързаност между държавите членки. 
 



ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.009-0179-C01 
ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ ЗА  

ПО-ЕФЕКТИВНА ПОЛИТИКА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  
 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление” 
2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

www.eufunds.bg 
 

Стр. 10 

Стратегията по Енергийна ефективност на България е съобразена с 
нормативите, индикативните цели и плановите документи за ЕЕ в рамките 
на ЕС и отговаря на потребността от прилагане на политиката за енергийна 
ефективност на всички равнища на управление. 

Националната политика в сферата на ЕЕ се развива и като 
индикативен национален принос по отношение на енергийната 
ефективност през 2030 г. България планира да постигне намаляване 
на потреблението на първична енергия с 27.89% и намаляване с 
31.67% в крайно потребление на енергия, спрямо референтния 
сценарий PRIMES 2007. По отношение на абсолютното ниво на 
потребление на енергия за 2030 г. България си е поставила цел от 17 
466 ktoe потребление на първична енергия и 10 318 ktoe крайно 
потребление на енергия. 

Съгласно приетата на 30 май 2018 г. Директива (ЕС) 2018/844 на 
Европейския парламент и на Съвета изменяща Директива 2010/31/ЕС 
държавите членки следва да разработят дългосрочна стратегия за саниране 
в подкрепа на санирането на националния сграден фонд от жилищни и 
нежилищни сгради, както обществени, така и частни, за постигане на 
високо енергийно ефективен и декарбонизиран сграден фонд до 2050 г., 
улеснявайки разходно ефективната трансформация на съществуващите 
сгради в сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия. 
Разпоредбите на директивата следва да бъдат транспонирани в 
националното законодателство. 

В тази връзка предстои реализацията на Дългосрочна национална 
стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от 
жилищни и нежилищни сгради до 2050 г., с която да се определят: 

• индикативни междинни цели за 2030 г., 2040 г. и 2050 г.; 
• примерно описание на финансови средства за подпомагане на 

изпълнението на стратегията; 
• ефективни механизми за насърчаване на инвестициите в санирането 

на сгради. 
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Във връзка с тези цели е създаден Интегриран план в областта на 
енергетиката и климата, изготвен в съответствие с изискванията на 
Регламент (ЕС) 2018/1999. Той отразява всички препоръки на ЕК по 
проекта на Интегриран план. С ИНПЕК се определят основните цели и 
мерки за осъществяване на националните политики в областта на 
енергетиката и климата, в контекста на европейското законодателство, 
принципи и приоритети за развитие на енергетиката. Основните цели, 
заложени в ИНПЕК са: 

• стимулиране на нисковъглеродно развитие на икономиката; 
• развитие на конкурентоспособна и сигурна енергетика; 
• намаляване зависимостта от внос на горива и енергия; 
• гарантиране на енергия на достъпни цени за всички потребители. 

Националните приоритети в областта на енергетиката могат да бъдат 
обобщени, както следва:  

• повишаване на енергийната сигурност и диверсификация на 
доставките на енергийни ресурси; 

• развитие на интегриран и конкурентен енергиен пазар; 
• използване и развитие на енергията от ВИ, съобразно наличния 

ресурс, капацитета на мрежите и националните специфики; 
• повишаване на енергийната ефективност чрез развитие и прилагане 

на нови технологии за постигане на модерна и устойчива енергетика; 
• защита на потребителите чрез гарантиране на честни, прозрачни и 

недискриминационни условия за ползване на енергийни услуги. 

Интегрираният план е съобразен с основните стратегически документи на 
европейско и национално ниво. 
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Административната организация за изпълнение на националните политики 
в областта на енергетиката и климата се осъществява съгласно чл. 3 и чл. 4 
от ЗЕ държавната политика в енергетиката чрез Народното събрание и 
Министерския съвет и се провежда от министъра на енергетиката. 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие е администрация към 
министъра на енергетиката, която изпълнява държавната политика по 
повишаване на енергийната ефективност, както и за насърчаване на 
производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници. 

Министерство на околната среда и водите провежда държавната политика 
в областта на околната среда, като основните й аспекти са свързани с 
изпълнение на секторните политики в областта на климата. 

Министерство на икономиката осъществява държавната политика за 
изграждане на конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, за 
насърчаване и ускоряване на инвестициите, иновациите и 
конкурентоспособността. 

Министерството на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията провежда държавната политика в областта на транспорта, 
развитието на пътната инфраструктура и електронните съобщения и 
пощенските услуги. 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството е отговорно 
за провеждане на реформата в регионалното развитие на страната, 
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устройството на територията, изграждането на основните мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура и изпълнява Националната 
програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

Министерство на земеделието, храните и горите провежда държавната 
политика в областта на селското стопанство, земеделието, горите и 
храните. 

Министерство на труда и социалната политика реализира държавната 
политика по социалното подпомагане като администрира целевите помощи 
за отопление.  

Министерството на финансите поддържа устойчиви и прозрачни 
публичните финанси на страната, подпомагайки правителството в 
изграждането на ефективен публичен сектор и създаването на условия за 
икономически растеж. 

"Българска независима енергийна борса" ЕАД притежава десетгодишна 
лицензия за дейността „организиране на борсов пазар на електрическа 
енергия" в Република България. Едноличен собственик на капитала на 
дружеството е „Българска Фондова Борса – София“ АД. 

Министерството на външните работи ръководи, координира и контролира 
осъществяването на държавната политика на Република България в 
отношенията й с други държави, като осигурява поддържането и 
развитието на външнополитическия диалог, политиката на сигурност и 
двустранното, регионалното и многостранното сътрудничеството. 
Осъществява общата координация в областта на външната политика и 
международната дейност на Република България. 

Министерство на образованието и науката реализира държавната политика 
в областта на научните изследвания. 

Комисията за енергийно и водно регулиране е независим специализиран 
държавен орган, който осъществява регулирането на дейностите в 
енергетиката в съответствие с разпоредбите на ЗЕ и на ЗЕВИ и извършва 
мониторинг на пазара на електрическа енергия и природен газ. 
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Държавното регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и 
йонизиращите лъчения и на безопасното управление на радиоактивните 
отпадъци и отработеното гориво се осъществява от председателя на 
Агенцията за ядрено регулиране. 

Една от мерките, която българското правителство е предприело за 
повишаване на енергийната ефективност е Законът за енергийната 
ефективност. Той въвежда изискванията на европейските директиви и 
урежда обществените отношения, свързани с провеждането на държавната 
политика за повишаване на енергийната ефективност при крайното 
потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги. Целта на 
Закона е да даде по-ясно определение на енергийната ефективност като 
национален приоритет при провеждането на държавната политика в тази 
област, по-ясно дефиниране на ангажиментите и подкрепата на държавата 
за нейното развитие, да създаде институционални, нормативни и 
финансови условия за реализиране на националната политика като 
предпоставка за успешното интегриране с Европейския съюз. 

Със Закона за енергийната ефективност се конституира Фонд "Енергийна 
ефективност". След приемане на новия Закон за енергията от възобновяеми 
източници се преименува на Фонд "Енергийна ефективност и 
възобновяеми източници". Главната цел на Фонда е управлението на 
финансови средства, предоставени за инвестиционни проекти за развитие 
на енергийната ефективност, съобразно приоритетите, заложени в 
годишните програми по енергийна ефективност, приети от Министерски 
съвет. Очакването е, че повишаването на енергийната ефективност ще 
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допринесе за ограничаване на емисиите от въглероден диоксид и други 
парникови газове и съответно ще спомогне за предотвратяване 
изменението на климата. 

Това е много сериозна крачка, защото през 2010 г. е отчетено нарастването 
на употребата на твърди горива (дърва за огрев и въглища) поради 
относително по-ниската им цена и ефекта от икономическа криза върху 
доходите. И именно през 2010 г. стартира процес на интегриране на 
политиките по енергийна ефективност и възобновяеми източници на 
енергия. Първата стъпка беше преструктуриране на досегашната Агенция 
по енергийна ефективност в Агенция за устойчиво енергийно развитие. 
Новата агенция съчетава изпълнението на 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. 

Основополагаща е ролята на Агенцията за устойчиво енергийно развитие. 
По своята същност тя е администрация към министъра на енергетиката за 
изпълнение на държавната политика по повишаване на енергийната 
ефективност при крайното потребление на енергия и предоставянето на 
енергийни услуги, както и за насърчаване на производството и 
потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за 
охлаждане от възобновяеми източници, производството и потреблението 
на газ от възобновяеми източници и производството и потреблението на 
биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта. 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие активно работи в посока 
насърчаване на енерго-ефективни мерки и повлияване на страната за 
постигане на по-добра политика за ЕЕ. Един от последните проекти на 
Агенцията е Проект DEESME “Насочване на МСП и националните власти 
през енергийния преход, възползвайки се от допълнителните ползи и 
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подходи за управление на енергията”, финансиран от програма „Хоризонт 
2020“. Неговата цел е да подпомогне малките и средните предприятия 
(МСП) да се включат в енергийния преход, като се възползват от 
допълнителните ползи от подходите за енергиен мениджмънт и енергиен 
одит и да предостави на националните органи насоки и препоръки за 
укрепване на националните схеми. 

Това е много важно, защото е крачка напред към ефективния диалог – 
бизнес – администрации като инициативата идва основно именно от 
администрациите. За реализацията на тригодишният проект, стартиран 
през септември 2020, е изграден силен консорциум от академични среди, 
изследователски организации, консултантски и държавни служби от 
Белгия, България, Германия, Италия, Холандия и Полша, а именно: IEECP 
(NL, координатор) FIRE (IT), SOGESCA (IT), Fraunhofer ISI (DE), CLEOPA 
(DE), АУЕР (България), ECQ (България), KAPE (PL), EEIP (BE). 

В Европейския съюз има няколко законодателни акта, насочени към 
насоки на държавите и компаниите, независимо от техния размер, към 
начини за подобряване на тяхната енергийна ефективност: един от тях е 
Директивата за енергийна ефективност, установяваща обща рамка от 
мерки и изисквания с цел премахване на пазарните бариери и насърчаване 
на по-ефективно използване на енергията в търсенето и предлагането. Член 
8 от Директива 2012/27/ЕС предлага начини за постигане на това, като 
изисква от държавите-членки да насърчават и улесняват прилагането на 
енергийни одити и системи за управление на енергията. Всички държави-
членки са избрали различни подходи за транспониране на изискванията в 
националните закони и за подкрепа на компании (обучения, уебсайтове, 
схеми за финансиране). 

Провеждането на енергийни одити и внедряването на системи за 
управление на енергията могат да бъдат източник на допълнителни ползи 
за компаниите, ако се възползват от широкия потенциал, произтичащ от 
техните препоръки: намалени оперативни разходи, повишена 
производителност, подобрена работна среда и много други. Одитите са 
задължителни за големи компании и се препоръчват за малки и средни 
предприятия (МСП). Подобряването на енергийната ефективност е най-



ПРОЕКТ BG05SFOP001-2.009-0179-C01 
ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ ЗА  

ПО-ЕФЕКТИВНА ПОЛИТИКА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  
 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление” 
2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

www.eufunds.bg 
 

Стр. 17 

рентабилният начин за намаляване на свързаните с енергията емисии, 
подобряване на икономическата конкурентоспособност и увеличаване на 
енергийната сигурност. 

За разлика от големите компании, МСП разполагат с по-малко технически, 
човешки и финансови ресурси, за да подобрят своята енергийна 
ефективност. Бариерите са щателно проучени, включително липса на 
информираност, нисък капитал, затруднения при достъпа до финансиране, 
съмнения относно реалния потенциал за спестяване и липсата на 
технически и човешки ресурси. За да се предоставят на МСП технически 
ресурси като методологии, най-добри практики, технологични описи и 
субсидии, съществуват и национални схеми. Някои от схемите въвеждат 
задължителни действия (енергиен анализ) за получаване на такива 
субсидии. Независимо от това, националните схеми не успяват да убедят 
МСП, че енергийният одит е нещо повече от „бюрократично изпълнение“, 
за да се получи принос и да се подтикнат големите компании да 
предприемат стъпка от анализа към инвестицията. 

За да се преодолее това, проект DEESME има за цел: 

а) Да даде възможност на компаниите да управляват енергийния преход, 
като се възползват от допълнителните ползи и подходи за управление на 
енергията; 

б) Подкрепа за разработването и прилагането на политиките на ЕС за 
енергийна ефективност в рамките на член 8 от Директивата за енергийната 
ефективност, извън проекта, като предоставя на националните органи 
насоки и препоръки за това как да се укрепят националните си схеми; 

в) Повишаване на употребата на подхода DEESME от националните 
органи извън графика на проекта, чрез изпълнение на дейности по 
институционализация. 

Проектът ще помогне на МСП да разработят и тестват техническите 
решения на DEESME, чрез организиране на инициативи за осведоменост и 
обучение, осъществяване на енергийни одити и внедряване на системи за 
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управление на енергията, като се започне от международния стандарт и се 
добавят допълнителните ползи от подхода за енергийна ефективност. 

Освен насоченост към бизнеса, АУЕР работи и в посока привличане на 
гражданите - Проект LABEL 2020, финансиран по програма Хоризонт 2020 
на ЕС, е част от общоевропейската информационна кампания относно 
поетапното въвеждане на новите етикети за енергийна ефективност. Той се 
координира от Австрийската енергийна агенция и се изпълнява от 
партньори в 16 държави - членки на ЕС: AEA, Австрия (Координатор); 
ADENE, Португалия; EST, Великобритания; ADEME, Франция; SEVEN, 
Чехия; CO2ONLINE, Германия; HDE, Германия; adelphi, Германия; 
ELIANTE, Италия; LEGAMBIENTE, Италия; ECODES, Испания; KAPE, 
Полша; EKODOMA, Латвия; CRES, Гърция; ANRE, Румъния; EIHP, 
Хърватия; SEA, Швеция; ЧИЕЦ, България; DEA, Дания; VB, Дания 

Европейският енергиен етикет е важен инструмент за насърчаване на 
иновациите и развитието на пазара на енергийно-ефективни продукти вече 
повече от 20 години. От една страна, етикетът стимулира производителите 
да правят нововъведения, а от друга – потребителите и т.нар. 
професионални купувачи да търсят енергийно-ефективни продукти. 
Същевременно, използваната в момента концепция за етикетиране, която 
включва класове за ефективност от А+++ до D, е тромава и по-малко 
ефективна, което доведе до вземането на решение за връщане към 
първоначалната концепция за класове A-G, съчетана с бъдещо 
преразпределение на класовете съобразно развитието на технологиите и 
пазара. Проектът LABEL 2020 има задачата да съдейства за гладкото 
преминаване към новите енергийни етикети. 

Енергийният етикет ще бъде свързан с Европейската продуктова база 
данни - EPREL, посредством QR код. Базата данни ще предоставя на 
потребителите, търговците и органите за пазарен надзор допълнителна 
информация за всички етикетирани продукти. Според вътрешните 
прогнози на Европейската комисията общите икономии на енергия от 
новите етикети до 2030 г. ще възлизат на 38 TWh на година. 
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Преходният период до пълното въвеждане и ефективното използване на 
новия етикет изисква професионални насоки и подкрепа за 
заинтересованите страни, гарантиращи правилното прилагане на етикета 
от доставчиците и търговците на дребно, както и пълното разбиране, 
широкото одобрение и ефективното му използване от потребителите и 
професионалните купувачи. 

Първите засегнати групи електроуреди през март 2021 г. са съдомиялни 
машини, перални машини и комбинирани перални със сушилня, хладилни 
уреди (вкл. т.н. търговски хладилници и фризери), телевизори и 
електронни екрани. 

Освен за домакинствата, промяната е важна и за публичните възложители 
и професионалните купувачи от частния сектор, тъй като има отражение 
върху процедурите по обществени поръчки, социалнатата отчетност и 
корпоративната социална отговорност (ISO 26000, GRI 302, AA1000). 

Българската националната политика следва дефинираните приоритети и 
дългосрочни цели на Европейската политика по ЕЕ, политиките в областта 
на енергийното етикетиране и на прилагането на прагови нива за 
енергийната ефективност, като част от общата политика на ЕС за 
устойчивото развитие, има за цел непрекъснато подобряване на качеството 
на живота и на благоденствието на настоящите и бъдещите поколения 
съгласно механизма на "План за действие за енергийна ефективност: 
реализиране на потенциала". 

С налагащите се световни тенденции за устойчиво развитие, използване на 
чиста енергия и намаляване на разходите за електроенергия, темата за 
енергийната ефективност става все по-актуална. Неотдавна, поради 
високите им цени, приложението на системите за възобновяема енергия 
беше ограничено до използването им за задоволяване нуждите на малки 
потребители, които нямат достъп до електропреносната мрежа. Въпреки 
това, в последните десет години, благодарение на различните разработени 
насърчителни мерки и механизми, развитието на технологиите и масовото 
производство, цената на системите за производство на електроенергия от 
слънцето намаля значително. 
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В резултат на това се откриха множество области за приложението на този 
тип системи, а популярността им нарасна неимоверно. Развитието на 
политиката за Енергийната ефективност има огромно значение за 
гражданите на ЕС. Все повече граждани и фирми усещат въздействието на 
увеличените сметки за енергия. Намаляването на енергопотреблението е 
най-подходящият дългосрочен отговор. 

Развитието на енергийната ефективност е основният принцип, който има 
потенциал да затвърди водещата роля на Европа в действията в областта на 
климата. За постигането на целите на Съюза и за изпълнението на 
Парижкото споразумение са необходими съвместните усилия на 
заинтересованите страни от всички нива на управлението. 

Инвестициите в енергийна ефективност са доказали, че са един от най-
рентабилните начини за преход към нисковъглеродна икономика. Те не 
само помагат на Европейския Съюз да превърне амбициите си в областта 
на климата в реални действия, но също така носят значителни конкретни 
ползи за европейските граждани и фирми, за околната среда, здравето, 
сигурността на доставките, по-ниските сметки за енергия, повече работни 
места и устойчив растеж. 

Държавите членки ще имат възможност да избират различни елементи при 
установяването на националните си схеми за енергийни спестявания при 
отчитане на спецификите на националните икономики и в зависимост от 
националните им приоритети.  

С предложението за Регламент за управление на Енергийния съюз беше 
приета надеждна и гъвкава рамка за политиката в областта на енергетиката 
и климата на държавите членки в светлината на амбициозните цели за 
енергийна ефективност и възобновяема енергия до 2030 г., 
Споразумението от Париж и международните ангажименти на 
Европейския съюз. 

Европейската комисия определи рамка за ускоряване на иновациите на ЕС 
в областта на чистата енергия като подчерта необходимостта от 
регулаторна и финансова рамка за иновациите в областта на енергетиката, 
която да бъде съгласувана с Енергийната пътна карта на Европейския 
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Съюз за периода до 2050 г. и с ангажиментите на ЕС, поети в рамките на 
Парижкото споразумение. Целта е да се насърчи ефикасното и устойчиво 
използване на всички енергийни източници, така че да се постигнат 
икономии на енергия и по-широки ползи, включително в областта на 
здравеопазването, безопасността и качеството на въздуха и водата, като в 
същото време се гарантира конкурентоспособността на промишлеността на 
Съюза, сигурността на неговите енергийни доставки и спазването на 
произтичащите от договора за Европейския Съюз задължения, както и да 
се намери цялостен отговор на екологичните проблеми. 

Основните приоритети и цели в политиката на България в областта 
на енергийната ефективност са следните: 

 реализиране на годишни енергийни спестявания в размер на 1.5% от 
обема на продажбите на енергия; 

 предприемане на мерки за подобряване на енергийните 
характеристики на поне 5% от общата разгърната застроена площ на 
всички отоплявани и/или охлаждани сгради – държавна собственост, 
използвани от държавната администрация; 

 увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на 
енергия; 

 осигуряване на сигурна и достъпна енергия за всички; 
 свеждане до минимум нежеланите последствия от използването на 

енергията върху здравето на хората и околната среда; 
 повишаване жизнения стандарт на населението; 
 повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. 

Тези цели са развити и дообвързани в Стратегията за устойчиво енергийно 
развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. Тя 
отразява ясно тенденциите, мерките и политиките в областта на 
енергийната сигурност, енергийната ефективност, либерализацията на 
електроенергийния и газовия пазар и интегрирането им в общия 
европейски енергиен пазар, развитието и внедряването на нови енергийни 
технологии. Тези политики намират отражение и в Интегрирания план в 
областта на енергетиката и климата на Република България до 2030 г., 
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който е изготвен в изпълнение на Регламент (ЕС) 2018/1999 относно 
управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата. 

Проектът на Стратегия за устойчиво енергийно развитие до 2030 г. с 
хоризонт до 2050 г., както и проектът на Интегрирания план в областта на 
енергетиката и климата на Република България 2021 - 2030 г. са два 
свързани стратегически документа, разработени въз основа на 
европейската политика и приoритети в областта на енергетиката и климата. 
В тях са заложени общи енергийни политики, приоритети, цели и мерки за 
тяхното изпълнение, като в Интегрирания план, мерките за изпълнение са 
развити в по-голяма дълбочина и детайлност. В проекта на Стратегия е 
заложена визията и общата рамка за развитие на енергетиката, като в нея 
не се включва по-голяма конкретика по отношение на инвестиционните 
проекти предвид Интегрирания план. 

В изпълнение на ангажиментите на Република България за постигане 
целите на европейската енергийна политика за създаване на Енергиен 
съюз, в Проекта на Стратегия са предложени следните основни 
приоритети: 

• Гарантиране на енергийната сигурност и устойчивото енергийно 
развитие; 

• Развитие на интегриран и конкурентен енергиен пазар и защита на 
потребителите чрез гарантиране на прозрачни, конкурентни и 
недискриминационни условия за ползване на енергийни услуги; 

• Повишаване на енергийната ефективност в процесите от 
производство до крайното потребление на енергия; 

• Използване и развитие на енергията от възобновяеми източници, 
съобразно наличния потенциал, капацитета на мрежите и 
националните специфики, като част от прехода към нисковъглеродна 
икономика; 

• Внедряване на иновативни технологии за устойчиво енергийно 
развитие. 

Приносът на Република България за изпълнението на общите европейски 
енергийни цели се осигурява чрез: 
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• Намаляване на първичното енергийно потребление в сравнение с 
базовата прогноза PRIMES 2007 - 27.89%; 

• Намаляване на крайното енергийно потребление в сравнение с 
базовата прогноза PRIMES 2007 - 31.67%; 

• 27.09% дял на енергията от възобновяеми източници в брутното 
крайно потребление на енергия; 

• най-малко 15% междусистемна електроенергийна свързаност. 

Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1999 са разработени два 
сценария –WAM (с допълнителни политики и мерки) и WEM (със 
съществуващи политики и мерки). Сценарият WEM е базов сценарий, в 
който прогнозата се основава на политики и мерки, действащи към 
настоящия момент. Сценарият WAM е целеви сценарий, при който се 
постигат националните цели заложени в настоящия Интегриран план. 
Прогнозите в него се основат както на съществуващите, така и на 
планираните допълнителни политики и мерки, с които се постигат 
националните цели, заложени в ИНПЕК. 

Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 
2030 г. с хоризонт до 2050 г. се разработва за област „енергетика“, попада в 
обхвата на областите по чл. 85, ал. 1 от ЗООС, очертава рамка за бъдещо 
развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и 2 на 
Закона, поради което и на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 на Наредбата за ЕО, 
подлежи на задължителна екологична оценка. С писмо изх. № ЕО-
4/27.02.2019 г. на министъра на околната 
среда и водите Министерство на 
енергетиката е информирано за 
необходимостта от изготвяне на 
задължителна екологична оценка на 
проекта на Интегриран национален план в 
областта на енергетиката и климата на 
Република България, тъй като ИНПЕК 
попада в обхвата на областите на чл. 85, ал. 
1 от ЗООС, и очертава рамка за бъдещо 
развитие на инвестиционни предложения 
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по Приложение № 1 и 2 на Закона, и във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 на 
Наредбата за ЕО. 

Проектът на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република 
България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. и проектът на Интегрирания план 
в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 - 2030 г. 
са с национален обхват и действие на цялата територия на страната. 

Предвид, че проектите на Стратегия за устойчиво енергийно развитие до 
2030 г. с хоризонт до 2050 г. и на Интегриран план в областта на 
енергетиката и климата на Република България 2021 - 2030 г. са два 
свързани стратегически документа, разработени въз основа на 
европейската политика и приoритети в областта на енергетиката и климата, 
със заложени общи енергийни политики, приоритети, цели и мерки за 
тяхното изпълнение, МОСВ приема  мотивите на възложителя за 
провеждане на една процедура по екологична оценка, респективно 
разработване на един доклад за екологична оценка. 

Видно е, че в областта на енергетиката стремежът е насочен към 
продължаване на усилията за развитие на устойчив Енергиен съюз и 
увеличаване потенциала на регионалното сътрудничество чрез завършване 
изграждането на липсващата инфраструктура с цел гарантиране 
сигурността на енергийните доставки в региона на Югоизточна Европа, а 
чрез това –и на територията на целия Европейски съюз.  

При отчитане на фундаменталното значение на пакета за изграждането на 
Енергийния съюз и необходимостта от бързото му приемане беше 
отбелязан максимален напредък по т.нар. „първи под-пакет“, включващ 
предложенията за Директива относно енергийната ефективност, Директива 
за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и 
Регламента за управлението на Енергийния съюз. При стартираните 
тристранните преговори с Европейския парламент по трите законодателни 
предложения и беше намерен възможно най-приемливият, разумен и 
балансиран компромис за всички страни по тях, което ще направи 
Европейския съюз по-енергийно независим, а европейската икономика –
по-конкурентоспособна и иновативна. Новата регулаторна рамка по 
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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 
законодателството и принципите на енергийния съюз като цяло, по-
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специално тези, отразени в рамката в областта на климата и енергетиката 
до 2030 г. и в Енергийната пътна карта за периода до 2050 г. 

Европейската комисия разглежда енергийната ефективност като 
стратегически приоритет за Енергийния Съюз и насърчава „енергийната 
ефективност на първо място“ като принцип. Тя предлага енергийната 
ефективност да се преосмисли фундаментално и да започне да се третира 
като самостоятелен енергиен източник. Чрез по-ефективното използване на 
енергията, нейното търсене може да бъде намалено, което ще доведе до по-
ниски сметки за енергия за потребителите, по-ниски емисии на парникови 
газове и други замърсители, намалена нужда от енергийна инфраструктура 
и повишена енергийна сигурност чрез намаляване на вноса. В световен 
мащаб енергийната ефективност вече е допринесла за значителни 
икономии на потреблениета на енергия.  

Прилагането на политиките за енергийна ефективност е предизвикателство 
и пълният потенциал на енергийната ефективност далеч не е реализиран - 
поради финансови, поведенчески и регулаторни причини. Някой от 
пречките включват високи предварителни инвестиционни разходи, достъп 
до финансиране, липса на информация, различни стимули за 
инвеститорите и потребителите и възвръщаемост. 

Оценяване на енергийната ефективност 

Енергийната ефективност може да бъде оценена на различни нива, от 
икономическа и секторна енергийна интензивност до отделни 
индустриални единици дейност, като готвене например. Международната 
агенция по енергетика изготви насоки за разработване и използване на 
показатели за енергийна ефективност при разработването на политики. На 
европейско ниво проектът ODYSSEE-MURE извършва цялостен 
мониторинг на потреблението на енергия и тенденциите за ефективност, 
както и оценка на мерките на политиката за енергийна ефективност по 
сектори. Композитният показател ODEX се изчислява като претеглена 
средна стойност на отрасловите индекси. Той се използва от Европейската 
агенция по околна среда за оценка на напредъка в енергийната 
ефективност в Европа. 
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Националните приоритети в областта на енергетиката могат да бъдат 
обобщени, както следва:  

 Повишаване на енергийната сигурност, чрез устойчиво развитие 
наенергетиката; 

 Развитие на интегриран и конкурентен енергиен пазар; 
 Използване и развитие на енергията от ВИ, съобразно наличния 

ресурс, капацитета на мрежите и националните специфики;  
 Повишаване на енергийната ефективност чрез развитие и прилагане 

на нови технологии за постигане на модерна и устойчива енергетика; 
 Защита на потребителите, чрез гарантиране на честни, прозрачни 

инедискриминационни условия за ползване на енергийни услуги. 

Като цяло има както разбирането в гражданите и фирмите, така и стремежа 
в националната политика за по-голямо внимание към мерките за енергийна 
ефективност и прилагането на различни методи за това. 

Има и редица продукти, улесняващи проследяването на промените в 
нивото на енергийната ефективност. 

По-долу е представена популярна схема на процесите на база известен 
продукт за управление: 
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III. УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО ПРИ 
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛИТИКИ В ЕС И 
БЪЛГАРИЯ 

 
 

Гражданското общество е от съществено значение за развитието на 
демокрацията и човешките права. Определението за НПО от Съвета на 
Европа в Препоръката на Комитета на министрите, в която се посочва, че 
„НПО са доброволни органи за самоуправление или организации, 
създадени да преследват по същество цели на техните учредители или 
членове с нестопанска цел“. Във връзка с този Кодекс на добрите практики 
за гражданско участие в процеса на вземане на решения, терминът се 
отнася до организираното гражданско общество, включително доброволни 
групи, организации с нестопанска цел, асоциации, фондации, 
благотворителни организации, както и географски групи или групи, 
основани на интереси, и групи за застъпничество. Основните дейности на 
НПО са фокусирани върху ценностите на социалната справедливост, 
правата на човека, демокрацията и правовата държава. В тези области имат 
за цел да насърчават каузите и да подобряват живота на хората. НПО 
формират ключов компонент на участието в отворено, демократично 
общество, ангажиране на голям брой хора. Фактът, че много от тези хора 
също са избиратели, подчертават допълващите се отношения с 
представителната демокрация. НПО могат да донесат ползи от знанието и 
независима експертиза в процеса на вземане на решения. Това доведе 
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правителствата на всички нива - от местно и регионално до национално, 
както и от други международни институции, да се възползват от 
съответния опит и компетентност на НПО, подпомагане при 
разработването и прилагането на политиката. 

ПРИНЦИПИ ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА 
КОНСТРУКТИВНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ, 
ГРАЖДАНИТЕ, НПО И БИЗНЕСА, ОТ ЕДНА СТРАНА И 
ПУБЛИЧНИТЕ ОРГАНИ ОТ ДРУГА,  НА РАЗЛИЧНИ РАВНИЩА 

 Участие на гражданите 

НПО и представителите на бизнеса събират и канализират мненията на 
своите членове, потребителски групи и заинтересовани граждани. Този 
принос е от решаващо значение за процеса на вземане на политически 
решения, като подобрява качеството, разбирането и дългосрочната 
приложимост на политическата инициатива. Предварително условие за 
спазването на този принцип е, че процесите за участие са отворени и 
достъпни, въз основа на съгласувани параметри за участие.  

 Доверие 

Отвореното и демократично общество се основава на честно 
взаимодействие между участници и сектори. Въпреки че гражданите, 
НПО, бизнес операторите и държавните органи имат различни роли, 
общата цел за подобряване живота на хората може да бъде постигната 
задоволително, само ако се основава на доверие, което означава 
прозрачност, уважение и взаимна надеждност. 

 Отчетност и прозрачност 

Действието в обществен интерес изисква откритост, отговорност, яснота и 
отчетност, както от страна на гражданите и НПО, така и от страна на 
публичните органи, с осигуряване на прозрачност на всички етапи. 

 Независимост 
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НПО трябва да бъдат признати за свободни и независими органи по 
отношение на техните цели, решения и дейности. Те имат право да 
действат независимо и да застъпват позиции, различни от органите, с 
които те могат да си сътрудничат по друг начин. 

За да се гарантира, че същественият принос на гражданите и НПО е 
залегнал в процеса на вземане на политически решения без 
дискриминация, е необходима благоприятна среда. Условията за 
благоприятна среда включват върховенството на закона, спазването на 
основните демократични принципи, политическата воля, благоприятното 
законодателство, ясните процедури, дългосрочната подкрепа и ресурсите 
за устойчиво гражданско общество и общите пространства за диалог и 
сътрудничество. Тези условия дават възможност за конструктивна връзка 
между гражданите и НПО и публичните власти, изградена върху взаимно 
доверие и взаимно разбирателство за демокрацията на участието. 

 

 

Съгласно сравнителен анализ, публикуван на сайта на Български център по 
нестопанско право „Участие на НПО в процесите на изработване на 
политики и закони“, Европейската комисия още през 2000 г. обръща 
специално внимание на участието на гражданските организации в процеса 
на вземане на решения. Комисията прави преглед на различните практики 
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на консултации с гражданското общество, които съществуват дотогава, 
като отбелязва, че откритото управление означава, че „системните и 
регулярни консултации също така са смислени, ефикасни и се провеждат 
по прозрачен начин“. 

Важна част от прегледа е и фактът, че се подчертава нуждата от насоки за 
провеждане на добър консултативен процес. Бялата книга за европейско 
управление поставя основните принципи на доброто управление – 
откритост, участие, отчетност, ефективност и последователност. Бялата 
книга поставя въпроса и за структуриран канал за обратна връзка,  критики 
и протести. В нея се отбелязва и принципът, че с „по-голямо включване 
идва и по-голяма отговорност“, който означава, че тези, които искат 
прозрачност, трябва също да са прозрачни. 

На базата на тези два документа, както и въз основа на 7-и протокол към 
Договора от Амстердам, през 2002 г. Европейската комисия изработва 
„Общи принципи и минимални стандарти за консултация със 
заинтересовани страни“. Целта е в консултативните процеси да се включат 
повече заинтересовани страни посредством по-прозрачен процес. Друга 
цел е да се уеднаквят стандартите за консултация в различните отдели на 
ЕК. Документът е подложен на публична дискусия, в резултат на която е 
променен и публикуван в окончателен вид. „Общите принципи“ са 
документ, който не е правно задължителен, т.е. неспазването на 
стандартите не води до недействителност на съответния акт. Причина за 
това е да не се забави още повече и без това дългият процес на приемане на 
актове от ЕК, както и да се даде известна гъвкавост на институциите. 

Принципите са насочени не само към представителни организации, а  към 
всички включително и обикновени граждани. Освен това се очаква 
Комисията активно да търси мнението на заинтересованите страни. Тя 
предварително трябва да идентифицира потенциалните засегнати групи и 
да търси връзка с тях. 

От друга страна, ако поради практически причини не е възможно всеки да 
се включи в консултативния процес и трябва да се създават работни групи 
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или други подобни, критериите, по които се избират членовете трябва да 
са изключително ясни. 

Общите принципи при консултации са заложени още в Бялата книга: 

• Участие – провеждане на възможно най-широки консултации по 
основните теми. 

• Откритост и отчетност – консултативният процес трябва да е 
прозрачен и да е ясно какво се консултира, кой и защо участва и 
т.н. От друга страна консултираните трябва ясно да заявят чии 
интереси представляват. 

• Ефективност – консултативният процес трябва да започне в най-
ранните фази на подготовка на дадено предложение, за да се 
увеличи максимално ефектът от консултациите. Освен това 
трябва да се има предвид и принципът на пропорционалност – 
методите на консултация да са съразмерни с целта. 

• Последователност – трябва да бъдат създадени механизми за 
обратна връзка по подадените мнения, както и за оценка на 
проведените консултации. 

За „принципа на партньорството” се говори твърде много, но за съжаление 
в действителност се върши малко. Докато при консултирането НПО 
изразяват мнение при вземането на решения, при партнирането те 
участват във вземането на тези решения като равноправни партньори. 
Именно това равнопоставено участие във вземането на решения е рядко 
срещано. Макар и наричани „партньори на властта” НПО често остават 
консултанти на властта. За да бъдат партньори, за НПО не е достатъчно да 
бъдат чути; те би трябвало да имат своите функции и задължения в 
местното самоуправление с произтичащите от това финансови и 
управленски отношения. 

Трудностите тук са не само в нежеланието на властта да сподели своите 
отговорности. Те произтичат от самата същност на НПО, чийто решения 
трудно могат да бъдат институционализирани и регламентирани. НПО не 
са представителни институции; те имат ограничена публична отчетност – 
единствено пред управителните си съвети и общите си събрания.  
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Ако в НПО има автентични 
граждански представители, в 
реалността те могат да бъдат 
и изкуствено създадени 
структури с лобистки или 
финансови цели, обслужващи 
местната или централната 
власт или дори бизнес 
интереси. Ето защо 
делегирането на НПО на 

статут на реални партньори в управлението изисква добре разработен 
инструментариум ‐ методи за партниране, които да гарантират 
съчетаването на принципа на партньорство с принципите на отчетност и 
представителност в управлението. 

Целите и сферите на приложение при партнирането са сходни с тези на 
консултирането с едно важно допълнение. Тук НПО имат участие в 
прилагането на стратегическите документи като изпълнители. Tова 
участие може да бъде под формата на под‐изпълнители в проекти на 
общината, като партньори на общината в съвместни проекти или като 
преки изпълнители на проекти от общинските планове за развитие. Иначе, 
както и при консултирането, процеса на партниране има място в целия 
цикъл на „планиране“ ‐ от определянето на приоритетите и дейностите до 
наблюдението и оценката на резултатите от тези дейности. Отново 
разликата тук е, че НПО участват пряко във вземането на решения и могат 
да участват в изпълнението на плановете за развитие. 

От изложената по-горе информация произлизат следните ключови 
послания: 

 Гражданското общество - бизнес, неправителствени 
организации, граждани трябва да бъде стимулирано да 
представи своята гледна точка и нагласи относно процеса по 
формулиране и прилагане на политиките, касаещи енергийната 
ефктивност. 

 Необходима е институционална подкрепа за инвестиции в 
беземисионни електрогенериращи мощности, вкл. с помощта 
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на научни организации, НПО и фондове в сферата на 
развойните дейности, касаещи Енергийната ефективност. 

 Към домакинствата трябва да се насочат допълнителни 
стимули, особено за подобряване на енергийните 
характеристики на жилищата. Повишаването на енергийните 
цени, чрез действащите регулаторни механизми, ще 
предизвика по-нататъшно нарастване на употребата на твърди 
горива и ако не е съчетано с други мерки (стимули), 
неминуемо ще предизвика намаляване на енергийния комфорт. 

 Трябва да се разработят схеми за алтернативен на леките коли 
транспорт (вътрешноградски и междуградски) за задоволяване 
на всички видове потребности на домакинствата и да се вземат 
мерки за приспособяване на съществуващата инфраструктура 
към особеностите на алтернативния транспорт.  

 Насърчаване на научноизследователски и развойни дейности, 
свързани с екологични превозни средства; насърчаване на 
потреблението / търсенето на нови екологични превозни 
средства; организиране на кампании за повишаване на 
осведомеността, изграждане на капацитет на заинтересованите 
страни по отношение на развитието на устойчивата мобилност. 

 Организирането на кампании за повишаване на 
осведомеността, изграждане на капацитет на заинтересованите 
страни по отношение на развитието навъзможностите за 
прилагане на енергийна ефективност трябва да е общ 
приоритет за всички институции в сферата и да се реализира с 
активното участие на НПО сектора. 

 Проектите за енергийна ефективност и използване на 
възобновяема енергия се реализират от общините с подкрепата 
на ОП РР 2014-2020, включително за обществени и частни 
многофамилни жилищни сгради. 

 Необходимост  от повишаване на капацитета в общините за 
прилагане на мерки за енергийна ефективност, въвеждане на 
ВЕИ и използване на инструментариум за управление и 
контрол, за да се постигнат целевите стойности, определени в 
стратегиите за енергийна ефективност при крайното 
потребление  и повишаване дела на ВЕИ на всяка община. 
Съществува сериозен потенциал в длъжността “общински 
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енергиен мениджър”, която, въпреки че отдавна е въведена 
чрез Закона за енергийната ефективност, на практика все още 
не се оползотворява ефективно. 

 Липсва информираност за ролята на местните енергийни 
общности и потенциалът им за допълване на средствата, 
влагани от европейските фондове и ангажираност към  дневния 
ред за климата, околната среда и енергията. 

 Примери за успешни проекти не се споделят. 
 Има отрицателно отношение към проекти, свързани с 

изграждане на ВЕИ. 
 

 

IV. ПРЕПОРЪКИ ЗА ФОРМИРАНЕ, 
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ И МОНИТОРИНГ НА 
ПОЛИТИКИ ЗА ЕЕ 

Основополагащо за ефективното участие на гражданите при формирането 
и мониторинга на политиките в сферата на ЕЕ е нагласата на 
администрациите за отчитане на мнението и предоставяне на възможност 
за участие в процесите на активни граждани и НПО. Все повече са добрите 
примери в страната в тази посока. Например, българските власти, 
отговорни за подготовката на Интегрирания национален план в областта на 

енергетиката и климата - ИНПЕК, взеха участие в различни конференции, 
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срещи, кръгли маси и форуми със заинтересованите страни, на които бяха 
обсъждани теми, свързани с ИНПЕК. Проектът на ИНПЕК беше 
публикуван и всички заинтересовани страни имаха възможността да 
представят своите коментари и препоръки по него. След представянето на 
проекта на ИНПЕК, министерствата продължиха да получават 
допълнителни становища и препоръки от различни заинтересовани страни. 
Писмени становища по проекта на ИНПЕК са получени от различни 
заинтересовани страни, като НПО, частни и държавни енергийни 
компании, индустриални асоциации, икономически институти и др. Редица 
заинтересовани страни са се включили със становища: WWF България, 
Хидроенергийна асоциация, Асоциация за вятърна енергия, Българска 
стопанска камара, Рибарски клуб „Балканка“, Технически университет, 
ЕВН България ЕАД, Център за изследване на демокрацията, EnEffect 
център за енергийна ефективност, Екологично сдружение „За Земята“, 
Институт за пазарна икономика, Европейска банка за възстановяване и 
развитие, Национална енергийна камара, Българска асоциация “Природен 
газ”, Институт за енергиен мениджмънт, Мини „Марица Изток” ЕАД, 
Българска федерация на индустриални енергийни консуматори.  

Идентифицирани са области, в които получените коментари са сходни и 
последователни: 

• в Плана следва да бъдат заложени по-амбициозни цели; 
• окончателният План трябва да съдържа ясно формулирани и оценени 

планираните политики и мерки; 
• яснота за бъдещето на ТЕЦ на въглища и начини за постигането на 

декарбонизация на икономиката; 
• увеличаване на амбицията за използване на енергията от ВИ, най-

вече от относно слънчевата и вятърната енергия; 
• мерки за намаляване на административните бариери; 
• ИНПЕК трябва да съдържа по-конкретни законодателни и 

регулаторни мерки за постигане на заложените цели, както и график 
за тяхното изпълнение и финансовото им остойностяване; 
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• приоритизиране на мерките, политиките и проектите, които трябва 
да бъдат изпълнени, и определяне на срокове, отговорна институция 
и времеви график за изпълнение; 

• взаимовръзките и зависимостите между мерките и целите в 
различните измерения и подраздели на ИНПЕК трябва да бъдат 
изяснени, противоречията в целите и мерките трябва да бъдат 
премахнати; 

• субсидиите и мерките за държавна помощ трябва да бъдат ясно 
идентифицирани и да бъде предоставена пътна карта за тяхното 
поетапно премахване; 

• стимулите за ЕЕ и ВЕИ трябва да бъдат пазарни и да бъдат 
разграничени между домакинствата и индустриалния сектор; 

• ИНПЕК трябва да съдържа конкретни законодателни и регулаторни 
стъпки, за да се даде възможност за навлизане и интегриране в 
пазара на нови мощности за производство на енергия от ВИ; 

• идентифицирани области, които се нуждаят от механизми за 
преструктуриране, целящи по-ефективна и подходяща за целта 
система за пренос на енергия; 

• липса на правна рамка и стратегически документи след 2020 г. за 
почти целия икономически сектор в България. При съществуващи 
стратегически документи след 2020 г. са установени потенциални 
противоречия с целите и задачите на настоящия план; 

• необходимост от разработване на отбелязаните раздели на проекта 
на ИНПЕК като „неприложими“ или предоставяне на обосновка 
относно това защо са отбелязани като „неприложими“; 

• необходимост от финансова оценка на предлаганите мерки и 
политики. 

Коментарите на заинтересованите страни се отнасят до всички раздели на 
проекта на ИНПЕК. Възобновяемите енергийни източници също са 
широко застъпени в коментарите на заинтересованите страни. Те засягат 
най-вече възможностите за навлизане на ВЕИ на либерализирания 
енергиен пазар и необходимостта от допълнителни механизми за развитие 
на ВЕИ в градската среда, активните потребители и енергийните 
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общности. По-голямата част от получените изявления касаят 
необходимостта от премахване на административните бариери за 
навлизане на пазара на ВЕИ и стимулиране на развитието на ВЕИ в 
индустриалните зони и градската среда, главно за собствено потребление. 
Това е свързано с препоръки за модернизиране на мрежата и разработване 
на интелигентни мрежи. Предложено е увеличаване на целта за дял на 
енергията от ВИ до поне 27%, като някои становища съдържат и 
предложение за по-висок дял. 

Енергийната ефективност се обсъжда подробно с конкретни коментари и 
предложения, започвайки с искания за ясно изложение на целите за ЕЕ в 
секторите и планираните спестявания на енергия в първичното и крайното 
потребление на енергия, включително в сектора за отопление и охлаждане. 
Специален акцент е поставен върху въпроса за стимулите за постигане на 
целите за ЕЕ в домакинствата и в промишления сектор, включително кои 
основни и допълнителни мерки ще бъдат валидни след 2020 г., предвидени 
ли са промени в механизма на ЕСКО и какви механизми за финансиране 
ще бъдат налични по Фонда за модернизация. В няколко становища има 
искане за предоставяне на подробности относно планираните обновявания 
на сгради в частния и публичния сектор, както и за плановете за прилагане 
на Директивата за ЕЕ и изискванията за сгради, отговарящи на 
дефиницията на сгради с близко до нулево потребление на енергия, вкл. 
необходими инвестиции и целенасочени крайни енергийни спестявания. 
По отношение на изискванията за ЕЕ имаше предложения за промяна в 
действащата задължителна схема, прилагана в България. Няколко 
заинтересовани страни, включително задължени лица, предоставиха 
конкретни препоръки с конкретна мярка за въвеждане на нови изисквания 
и стимули за повишаване на ефективността на проектите за ЕЕ. 

Темата продължава да бъде обект на коментари и обсъждания.  

Определено е налице желанието на активното гражданство да има видим 
напредък в областта на ЕЕ за България. 

Сградите са отговорни за приблизително 40 на сто от крайното 
потребление на енергия и 36 на сто от емисиите на CO2 в ЕС, като 
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България не прави изключение от тази статистика. За тази цел, 
актуализираната Директива за енергийната ефективност на сградите на ЕК 
изисква от държавите-членки, включително и България да разработят 
дългосрочни стратегии за възстановяване на сградния фонд, насочени към 
декарбонизация до 2050 г., което ще бъде скъпо начинание с дълъг период 
на възвращаемост. Следователно инвеститорите, частни или публични, 
може да не са склонни да инвестират в такива интервенции. Това налага 
всяка държава членка да включи в стратегията си за обновяване на 
сградния фонд нови финансови инструменти, които да допълват 
средствата от ЕФРР, за да се предотврати драматичен спад в темповете на 
обновяване на сградите и превръщането им обекти с нулеви емисии през 
2050 година. 

Схемите за субсидии помагат да се повиши обществената осведоменост за 
страните с енергийна ефективност, докато комбинирането им с други 
източници може да доведе до пропорционално по-големи ползи и да 
осигури условия за устойчивост на проекти, реализирани с фондове на ЕС. 

Ето защо ЕС приветства значителния напредък, постигнат в 
ограничаването на потреблението на енергия и емисиите на парникови 
газове, но също така отбелязва, че част от този напредък е резултат само от 
намаляването на дейността по време на икономическия спад, което 
означава, че са необходими допълнителни усилия за постигане на 
преминаване към чисти енергийни източници, включително възобновяеми 
енергийни източници, и по-енергийно ефективни сгради. 

До момента съществуват няколко добри 
примера за конкретни съвместни мерки – 
държава – активни граждани – бизнес. 

ОП РР 2014 – 2020, Приоритетна ос 2 е един 
от инструментите в България за 
финансиране на мерки за енергийна 
ефективност и използване на ВЕИ от 
местните общности, което допринася за 
постигане на целите на нисковъглеродната 
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икономика. Интервенциите по Приоритетна ос 2 на оператвината програма 
допринесоха за постигане на индикативните национални цели за пестене 
на енергия за 2020 г., заложени в Националния План за действие за 
енергийна ефективност 2014-2020 г. Прилагането на мерки за 
подобряването на жилищния фонд в градовете и въвеждането в 
експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми 
източници допринесе за подобряване на качеството на въздуха и на живот 
в тези градове. 

Финансираните в рамките на ОП РР 2014 – 2020 проекти за многофамилни 
жилищни сгради включваха основно саниране на  сградите и в много по-
малка степен внедряване на ВЕИ за отопление и за добив на енергия. Този 
процес допълнително се затрудняваше от липсата на подходяща 
техническа инфраструктура в сградите. Внедряването на високоефективни 
горивни устройства за отопление и ограничаване употребата на 
електричество, и използване на ВЕИ за добив на енергия доведе до 
намаляване на вредните въздействия върху околната среда и на 
енергопотреблението от крайни потребители. 

От тази гледна точка енергийните модели и принципите на местните 
енергийни общности, могат да се разглеждат като стъпка напред към 
постигане на националните цели за енергийната ефективност при крайното 
потребление  и повишаване дела на ВЕИ  в общото производство на 
енергия чрез актиявизиране на сдруженията „етажна собственост“ в 
България с цел по-активно включване в енергийния преход в България. 
Обединяване на усилията на основните заинтересовани страни – крайните 
потребители, местните власти, финансиращите организации и НПО в 
сектора и активното взаимодействие и повишаване на  осведомеността 
относно ролята и ползите от местни енергийни общности  ще допринесе за 
ускоряване на процеса по обновяване на сградния фонд в България. 

В тази връзка съществуват няколко необходими действия за активното 
сътрудничество между граждани и администрации, като, 
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 включване на гражданите, чиито жилища са били санирани по 
програмата в процеса на обратна връзка за качеството и ефекта от 
изпълнените дейности, 

 създаване на възможности за нови домакинства да бъдат включени в 
програмата и адаптирането й на база поуките от предходната 
реализация. 

Основният проблем е, че 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.  

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) и 
възможности за препоръки към работата на институциите: 

1. Към домакинствата трябва да се насочат допълнителни стимули, 
особено за подобряване на енергийните характеристики на 
жилищата. Общинските и областните админитрации би трябвало да 
засилят обхвата и съдържанието на информационните кампании, 
предлагайки конкретни стъпки за подобряване на енергийната 
ефективност в домовете. Браншовите организации, например – 
Камара на строителите в България, могат да проведат активен диалог 
с администрациите в посока създаване на по-добри условия за 
прилагане на енерго-ефективни мерки и активно включване на 
гражданите в процесите на формулиране на приоритети. Възможно 
решение е създаване на ресурсен сайт или адекватна информационна 
кампания. Провеждане на общонационална кампания или целеви 
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местни кампании, които да мотивират домакинствата, институциите 
и индустриите да пестят енергия и да приемат енергийно-ефективно 
поведение и технологии. Тази роля биха могли да поемат и Съветите 
по енергийна ефективност към Областните администрации. 
Необходимо е ревизиране на работата им и включване в състава им 
на активни граждани, компетентни по темата. 
 

2. 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. Тук 
основополагащото добро решение е масова информираност и диалог 
граждани – бизнес – администрации. Компаниите, предлагащи 
алтернативи – газ, използване на соларни източници и пр. би 
трябвало да бъдат подкрепени при представянето им на пазара. В 
допълнение, предлагащите дърва за огрев би трябвало да бъдат 
контролирани по-сериозно по отношение на степента на влажност на 
дървата за огрев и да се създадат местни механизми за осигуряване 
на възможност за съхнене преди продажба.  
 

3. Трябва да се разработят схеми за алтернативен на леките коли 
транспорт (вътрешноградски и междуградски) за задоволяване на 
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всички видове потребности на домакинствата и да се вземат мерки за 
приспособяване на съществуващата инфраструктура към 
особеностите на алтернативния транспорт. Гражданите трябва да 
имат възможността и да бъдат мотивирани да се включат активно 
във формулирането на цели в новите интегрирани планове за 
развитие. Обикновено възможност има, но поради липса на 
адекватно информиране – не се случва. Допълнително утежняване на 
процеса през тази година се получи и в следствие на наличието на 
пандемия и ограничаването на събиранията и срещи на живо. 
 

4. Добрата политика винаги включва и адекватни мерки за привличане 
на инвеститори. Ключов момент е увеличаване доверието на 
инвеститорите към държавната власт. Отново – за да се случи – е 
необходимо да има публичност на процесите, изграждане на доверие 
в гражданите за прозрачност и ясна полза за общността като цяло. 
Добра стъпка напред би било намирането на подходящ модел – 
например комисии или съвети за мониторинг на обществените 
поръчки, особено в частта зелени обществени поръчки или 
обществени поръчки в сферата на строителството. Алтернатива на 
натоварването на администрациите би било организацията да се 
поеме например от Камара на строителите в Българи и 
администрациите да бъдат привлечени като участници и партньори. 
Структурата на браншовата организация може да предложи добре 
изградена система на присъствие във всички области като 
териториални единици и ефективност на събирането на обратна 
връзка от бзнеса и гражданите. 
 

5. Необходимо е тясно сътрудничество между гражданското общество, 
бизнеса и държавната администрация чрез механизми за 
консултативни форми за участие на граждани и НПО в процесите на 
вземане на решения – например – провеждане на обществени 
форуми – на живо или он-лайн с цел набиране на предложения от 
граждани до държавни институции във връзка със съществуващата 
политика и възмобжностите за подобряването й. В тази връзка 
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очакваме админитрациите все по-често да използват възможностите 
за провеждане на он-лайн дискусии. 

 
6. Създаване на местни енергийни общности – възможно е 

инициативата да е на браншови или съсловни организации и да се 
привлекат съответните институции с цел съвместен мониторинг на 
политиките. Това включва и механизми за разпространяване на 
информация за същността на местните енергийни общности, 
механизми на финансиране и бизнес модели, напр. безвъзмездна 
помощ, заем, собствен капитал и т.н. В допълнение - развиване на 
умения и знания за финансово моделиране и управление на местни 
енергийни общности в България. Създаване на облекчен режим на 
лицензиране и регулиране дейността на местни общности за 
производство на енергия от ВЕИ. Подготовка на набор от проекти от 
общините/ областните администрации/ други институции, които 
могат да се предложат на местни енергийни общност за 
производство на енергия от ВЕИ. 

 
7. НПО, държавна и местна власти да обединят усилия за повишаване 

на информираността за успешни проекти за енергийна ефективност и 
ВЕИ на местни общности и за създаване на обща база данни с 
информация за реализирани или в процес на реализация проекти.  
 

8. Популяризиране на прилагането на ЕСКО механизма и неговите 
предимства; Търсене на обратна връзка от гражданите за обекти, в 
които е приложен този модел; Популяризиране на добрите примери; 
Създаване на положителни нагласи във всички страни – граждани, 
бизнес, институции. 
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9. Прилагане принципите на Кръговата икономика, вкл. разработване 
на проекти, насърчаващи прилагането на тези принципи. Тук е 
възможно активна страна да бъдат браншовите организациии и да 
стимулират активността на бизнеса и гражданите в даването на 
обратна връзка за пропуски, които те виждат в политиките, 

регулиращи тези процеси. Очакваме конкретни становища и идеи за 
проекти на активното гражданство/НПО/ браншови организации към 
отговорните за политиката по ЕЕ и икономическата политика като 
цяло. 
 

10. Предлагане на образователни програми за квалификация и 
преквалификация на работна ръка за реализиране на проекти за 
енергийна ефективност и възобновяема енергия. 

 
11.  Провеждане на социологически проучвания относно енергийната 

ефективност и идентифициране на мотиватори, които биха 
насърчили гражданите и бизнеса да приемат ефективно поведение и 
технологии. 
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Използвани източници на информация: 

- https://www.seea.government.bg/bg/proekti/37-aktualni-proekti/10193-
proekt-deesme-nasochvane-na-msp-i-natzionalnite-vlasti-prez-energiiniya-
prehod-chrez-pridobivane-na-dopalnitelni-polzi-i-prilagane-na-podhodi-za-
upravlenie-na-energiyata 

- https://www.seea.government.bg/bg/akcenti/57-sabitiq-category/10196-
informatzionna-kampaniya-za-noviya-evropeiski-energien-etiket-proekt-
label-2020 

- https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/bg_final_necp_main_
bg.pdf 

- http://www.sevlievo.bg/uploads/docs/13367_bg_AGP%20Sevlievo%20fianl
.pdf 

- https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/68a54db3910fcb
978846ba79d46044d1.pdf 

- https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/58950210598c10
8679c6ad5f45213aaa.pdf 

- https://www.me.government.bg/bg/pages/energiyna-efektivnost-52.html 
- https://www.mrrb.bg/bg/energijna-efektivnost/nacionalna-programa-za-ee-

na-mnogofamilni-jilistni-sgradi/ 
- https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/report_npdee.pdf 
- https://www.investor.bg/temi/%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0

%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B5%D1%84%D0
%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81
%D1%82/334/ 

- https://www.dker.bg/uploads/documents/normativi/zakoni/zakon_za_energii
nata_efektivnost.pdf 

- http://citynvest.eu/sites/default/files/library-
documents/BG_Model%2019_Energy%20Efficiency%20and%20Renewabl
e%20Sources%20Fund%20-EERSF_final.pdf 

- https://www.eeagrants.bg/programi/energetika/novini/programa-
%E2%80%9Evzobnovyaema-energiya,-energijna-efektivnost-i-energijna-
sigurnost%E2%80%9C-shhe-doprinese-za-namalyavane-na-energijnata-
intenzivnost-v-blgariya 

https://www.seea.government.bg/bg/proekti/37-aktualni-proekti/10193-proekt-deesme-nasochvane-na-msp-i-natzionalnite-vlasti-prez-energiiniya-prehod-chrez-pridobivane-na-dopalnitelni-polzi-i-prilagane-na-podhodi-za-upravlenie-na-energiyata
https://www.seea.government.bg/bg/proekti/37-aktualni-proekti/10193-proekt-deesme-nasochvane-na-msp-i-natzionalnite-vlasti-prez-energiiniya-prehod-chrez-pridobivane-na-dopalnitelni-polzi-i-prilagane-na-podhodi-za-upravlenie-na-energiyata
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https://www.seea.government.bg/bg/akcenti/57-sabitiq-category/10196-informatzionna-kampaniya-za-noviya-evropeiski-energien-etiket-proekt-label-2020
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https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/bg_final_necp_main_bg.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/bg_final_necp_main_bg.pdf
http://www.sevlievo.bg/uploads/docs/13367_bg_AGP%20Sevlievo%20fianl.pdf
http://www.sevlievo.bg/uploads/docs/13367_bg_AGP%20Sevlievo%20fianl.pdf
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https://www.mrrb.bg/static/media/ups/articles/attachments/68a54db3910fcb978846ba79d46044d1.pdf
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https://www.me.government.bg/bg/pages/energiyna-efektivnost-52.html
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https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/report_npdee.pdf
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- https://applia.bg/category/%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3
%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0-
%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0
%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/ 

- https://saint-gobain.bg/Energiyna-efektivnost.c161 
- https://www.bgeef.com/bg/about-us/ 

https://applia.bg/category/%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/
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https://saint-gobain.bg/Energiyna-efektivnost.c161
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