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АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Декларация на Европейския съвет от 2005- начало на новата 
енергийна политика на ЕС 

 Четири насоки на дейност по устойчиво 
развитие, вкл. устойчива енергия: 

 икономически растеж 

 опазване на околната среда 

 социално равенство и сближаване 

 изпълнение на международни 
задължения, включително по линия на 
ООН 
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АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Лисабонската стратегия

 Стратегията за устойчиво развитие на ЕС 
и Лисабонската стратегия се допълват 
взаимно

 Стратегията за устойчиво развитие е 
свързана с качеството на живот

 Лисабонската стратегия е насочена към 
увеличаване  конкурентноспособността, 
икономическия растеж и създаване на 
повече и по-добри работни места 
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АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

  Оперативна цел на  
устойчивото енергийно развитие 

 Мащабно използване на възобновяемите 
енергийни източници

 Подобряване на Енергийната ефективност
 Намаляване на емисите на парниковите газове

 Внедряването на нови  технологии и 
реализиране на нисковъглероден баланс на 
страната
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АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Новата енергийна политика на ЕС

Повишаване до 20% дела на ВЕИ в КЕП  

Намаляване с 20% на енергийната консумация     

Намаляване с минимум 20% на ВПЕ , в сравнение с нивото от 1990 г.  

Осъществяване на минимум 10% дял на биогоривата от вътрешния пазар на 
конвенционалните горива за транспортни цели     

   Конкретни цели до 2020 година   
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АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Състояние на ЕЕ в България – тенденции 
 

Крайно енергийно потребление по сектори  

Общо КЕП по сектори
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АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Състояние на ЕЕ в България – тенденции 

 Сравнение на крайната енергийна интензивност в България и ЕС
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АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Основни инструменти на политиката по ЕЕ

Енергийна стратегия
Стратегия за ЕЕ

 Първи Национален план 
за действие по ЕЕ 

Закон за ЕЕ

Наредби 

Проекти и програми
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АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

                                                    Национален план за действие Национален план за действие 
                                                          по енергийна ефективностпо енергийна ефективност  

 

Приета индикативна цел за целия период на 
Директива2006/32/ЕС  (до 2016 г.)

           9 % = 627 ktoe  = 7 291 GWh
Индикативна цел за периода на Първия план 

за действие до 2010
                       3 % = 209 ktoe = 2 430 GWh

Обща цел за ЕС посочена от Европейския  
съвет през март 2007 

                      20 % енергоспестяване до 2020 
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АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

       Дялове на горива и на сектори от потреблението в обхвата на ЗЕЕ

Дял на секторите в КЕП в обхвата на Директива 
2006/32 през 2007

индустрия 
остатък
26,4%

транспорт
31,7%

домакинства
26,8%

услуги
11,6%

сел. стоп.
3,4%

Дял на горивата и енергията в КЕП в обхвата на 
Директива 2006/32 през 2007

електроенергия
26,9%

топлоенергия
10,5%

нефтопродукти
40,9%

природен газ
7,1%

твърди
14,6%
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АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

          Индикативен списък на примерни мерки по ЕЕ общи за всички 
сектори

• Стандарти и норми за енергийната ефективност на продукти и 
услуги, включително на сгради.

• Енергийни етикети и паспорти. 

• Съвременни системи за измерване и отчитане на енергията.

• Обучение за енергоспестяване и енергоефективни технологии.

• Нормативни, финансови, данъчни и организационни мерки за 
намаляване крайното енергийно потребление.

• Информационни кампании.
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АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Потребление на енергия в индустрията 

Индустрия КЕП по горива
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АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

    
Индикативни списък на примерни мерки по ЕЕ за индустрията

• По-ефективно използване на енергията в 
основното производствено оборудване (вкл. на 
сгъстен въздух и кондензат и т.н.).

• По-ефективни двигатели и предавки.

• По-ефективна работа на помпи и 
вентилатори, използване на естествена 
вентилация и др.

• Въвеждане на системи за енергиен 
мениджмънт.

• Съвременна ко-генерация с висок кпд.
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АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Крайно енергийно потребление на горива от транспорта  

Транспорт КЕП по горива
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АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Индикативен списък на примерни мерки по ЕЕ за транспорта

• Подмяна на парка с нови по икономични автомобили.

• Повишаване ефективността на съществуващите автомобили (вкл. 
използване на горива, масла и гуми  които  намаляват разхода на 
гориво).

• Развитие и заместване на по-неефективни с по-енергоефективните 
видове транспорт (автомобилен с железопътен, морски, речен).

• Използване на един автомобил от повече пътници.

• Дни без автомобили.
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АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 Крайно енергийно потребление  на домакинствата 

Домакинства КЕП по горива
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АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Индикативен списък на примерни мерки по ЕЕ за домакинствата

• Отопление и климатизация (вкл. термопомпи, нови котли с висок кпд, 
подобряване ефективността на топлофикационните системи).

• Топлинна изолация и вентилация (вкл. изолация на стени, прозорци, 
пасивно отопление и охлаждане).

• Топла вода за битови нужди (нови ефективни бойлери, перални 
машини и т.н.).

• Осветление (енергоспестяващи лампи, автоматично изключване на 
осветлението и др.).

• Готвене и хладилници (нови ефективни уреди, използване на отпадна 
топлина и др.).

• Използване на ВЕИ за намаляване закупуването на енергия от 
домакинствата (вкл. слънчеви колектори за топла вода).
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АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Индикативен списък на допустими мерки по ЕЕ при обществени 
поръчки

• Изискване за използване на финансови инструменти за 
енергоспестяване, включително договори за предоставяне на 
енергоеефективни услуги.

• Изисквания за закупуване на ново оборудване и автомобили 
отговарящи на предварително определени характеристики за енергийна 
ефективност.

• Изисквания за замяна на съществуващо оборудване или автомобили с 
ново отговарящо на определени характеристики за енергийна 
ефективност.

• Изисквания за извършване на енергийно обследване на сгради 
публична собственост и прилагане на предложените мерки.

• Изисквания за закупуване и наемане на енергоефективни сгради или 
части от сгради.
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АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Видове мерки за постигане на националната индикативна цел

• Нормативни

• Финансови

• Данъчни

• Организационни



 21

АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Нормативна уредба по ЕЕ за сгради – основни акценти

 Обследване за енергийна ефективност и 
сертифициране на сгради 

 Изисквания към инвестиционните проекти:
- трябва да съответстват на изискванията за 
енергийна ефективност, предвидени в ЗЕЕ;
- трябва да са съобразени с възможностите за 
използване на ВЕИ, инсталации за CHP (комбинирано 
производство на електрическа и топлинна енергия), 
инсталации за централно или локално отопление и 
охлаждане, термопомпи.
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АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и 
климатични инсталации в сгради 

 Проверката за енергийна ефективност на водогрейни 
котли и климатични инсталации в сгради има за цел 
установяване нивото на ефективност при тяхната 
експлоатация и идентифициране на мерки за нейното 
повишаване.

 На проверка по реда на ЗЕЕ подлежат съществуващите 
и нововъведените в експлоатация водогрейни котли: 

-  на течно или твърдо гориво с номинална 
мощност от 20 до 100 kW; 

-  на течно или твърдо гориво с номинална 
мощност над 100 kW; 

 На проверка по реда на ЗЕЕ подлежат и климатичните 
инсталации с номинална мощност над 12 kW - веднъж на 
всеки 4 години.
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АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Управление на енергийната ефективност в сгради

 Собствениците на сгради с РЗП над 1000кв.м. са 
длъжни да извършват управление на енергийната 
ефективност.

 Управлението на енергийната ефективност се 
извършва чрез:

 1. ежегодно изготвяне на планове и програми за 
повишаване на енергийната ефективност;

 2. осъществяване на мерките, предвидени в 
плановете и програмите;

 3. представяне в АЕЕ на информация за ефекта от 
изпълнените мерки и за очаквания ефект от 
изпълнението на предвидените в плановете и 
програмите мерки;

 4. определяне най-малко на един служител, в чиято 
длъжностна характеристика се включва изпълнение 
на задълженията по управлението на ЕЕ.
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АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Първи акцент- План за действие за подобряване на ЕЕ и 
разпределение на индикативните цели за енергийни 

спестявания 
  

 Националната индикативна цел 
9 % = 7 291 GWh се разпределя 
към:

 Търговци с енергия – с продажби 
над 75GWh/год.

 Крайни потребители:
 Собственици на сгради над 

1000кв.м. РЗП – държавна и 
общинска собственост;

 Промишлени системи/ПС/ – над 
3000MWh/год. потребление на 
енергия

 Мониторинг и отчет пред ЕК 
-2011, 2014 и 2017

 
 

Разпределение на 
индикативната цел към 
задължените лица
по чл.10, ЗЕЕ:

Търговци с енергия - 4644 GWh
Пром. системи- 819 GWh 
Собственици на сгради- 521 GWh 
Общо към задълж.лица 5984 GWh

 цел
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АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Дял на задължените лица в изпълнението на  
националната индикативна цел   

Индивидуални цели  на задължените лица общо 82 % от националната цел

пром. системи 11,2 %

сгради 7,1 %

търговци 63,7 %
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АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Втори  акцент- Обследване на промишлени системи 

 Задължителни обследвания за ЕЕ, в 
съответствие с  член  33 от ЗЕЕ:

 Промишлени системи с годишно 
енергийно потребление ≥ 3 000 MWh

Изпълнение до момента:
 Обследвани обекти общо – 126 
  Потребление на енергия –2454 GWh/

год.
  Очаквана икономия на енергия –

381.1 GWh/год.
  Дял на спестената енергия – 15 % 
  Спестени емисии на ПГ – 200.3  

хил.т./год 
  Необходими инвестиции –183.1 млн. 

лв.
  Среден срок на откупуване на 

инвестициите – 3,4 години

Намаляване на 
енергийната

 интензивност  на 
икономиката в 

сектор “Индустрия” 
Цел, 
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АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Трети акцент – обследване и сертифициране на обществени 
сгради

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 
СЕРТИФИЦИРАНЕ

Чл.19, от ЗЕЕ
(за всички държавни, общински и  
общественообслужващи сгради 

с обща РЗП над 1 000 м 2
Изпълнение до момента:

1 940 бр. обследвани сгради

Намаляване на 
енергийната 

интензивност на 
обществените сгради 
чрез подобряване на 

енергийните параметри

цел
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АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Четвърти акцент –Национална информационна система за 
състоянието на енергийната ефективност в Р България

Изграждане на
Национална информационна система

за състоянието на ЕЕ в Р България
Чл. 40 от ЗЕЕ

Проект “Разработване и внедряване на
мерки за повишаване на прозрачността и

почтеността в дейността на
Агенцията по енергийна ефективност”, 

финансиран от
ОП “Административен капацитет”,

съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд. 

Осигуряване на разполагаемост и
достъпност до информацията

за състоянието на енергийната
ефективност на национално

ниво и по сектори; 
Контрол по  изпълнение на:

националните и индивидуални
индикативни цели;

дейности и мерки по ЕЕ;
 постигнати енергийни

спестявания и т.н

цел
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АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
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