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Преглед на целите за ЕС 

• Страните членки на ЕС са нотифицирали или 

отразили в НПДЕЕ, абсолютно ниво на 

консумация на енергия за 2020 г., определено 

съгласно чл. 3 от Директива 2012/27/ЕС. 

• Тази консумация е показана като КЕП и ПЕП 

за всяка страна. 

• Общата европейска цел за 2020 г. е 

консумацията на крайна енергия да не 

надвишава 1086 Mtoe. 

• За да се постигне тази цел е необходимо 

засилено въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност. 

• Резултатите от изпълнението на НПДЕЕ се 

докладват ежегодно пред ЕК в срок до 30 

април. 

Държава 

Абсолютно ниво на консумация 

на енергия за  2020 г. 

Mtoe 

Национална цел за енергийни 

спетявания за  2020 г. 

ktoe 

ПЕП КЕП ПЕС КЕС 

Австрия 31,5 25,1     

Белгия 43,7 32,5 4 986 4 116,7 

България 16,9 8,6 1 590 716 

Хърватска 11,5 7,0     

Кипър 2,2 1,8     

Чехия 39,6 25,3   4 563,5 

Дания 17,8 14,8     

Естония 6,5 2,8 430-478 430 

Финландия 35,9 26,7     

Франция 219,9 131,4     

Германия 276,6 194,3     

Гърция 24,7 18,4     

Унгария 24,1 14,4     

Ирландия 13,9 11,7 2 745   

Италия 158,0 124,0 20 050 15 500 

Литва 6,5 4,3     

Люксембург 4,5 4,2     

Латвия 5,4 4,5 670 457 

Малта 0,7 0,5 264,3   

Холандия 60,7 52,2     

Полша 96,4 71,6     

Португалия 22,5 17,4  -   -  

Румъния 43,0 30,3 10 000   

Словакия 16,4 9,0 3 574,4 2 284,6 

Словения 7,3 5,1     

Испания 119,8 80,1     

Швеция 43,4 30,3     

Великобритания 177,6 129,2     

EU 28 target 2020 1 527,0 1 077,5 

Съгласно изискванията на член 24, параграф 2 

от Директива 2012/27/ЕС, държавите-членки 

представят в срок до 30 април 2014 г. и на всеки 

три години след това Национален план за 

действие по енергийна ефективност (НПДЕЕ). 

периодите на задължение: 

1. Първи период – 2014-2016 г.; 

2. Втори период – 2017-2019 г.; и 

3. Трети период – 2020 г.  
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Формиране на националната цел 
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Целеви сценарий Референтен сценарий 2020 СЗ 

Националната цел за енергийна 

ефективност е определена по метода 

„отгоре на долу “ на базата на: 

 

• Референтния сценарий за енергийно 

потребление за България от доклада 

„Bulgaria: Reference scenario - Detailed 

Analytical Results“, разработен от National 

Technical University of Athens (от 07.01.2013 

г.). Прогнозите в доклада са базирани на 

метода за енергийно прогнозиране Primes 

Ver. 4. 

 

• Оценка за икономически достъпния 

потенциал за енергийни спестявания под 

референтния сценарий – Целеви сценарий. 

 

• Разликата между Референтния и Целевия 

сценарий за 2020 формира индикативната 

национална цел за енергийни спестявания 

от 716 ktoe в КЕП, което се равнява на 1590 

ktoe  в ПЕП. 
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Схема за задължения съгласно чл. 7 от Директива  2012/27/ЕС 

В доклад до ГД Енергетика към ЕК от 

12.02.2015 г. са представени подробни 

данни за схемите за задължения с страните 

членки на ЕС. Накратко обобщението е: 

 

• 17 държави са въвели или планират да 

въведат схеми за задължения. 

 

• Четири държави ги въвеждат като основен 

инструмент за изпълнение на целите си: 

Дания, Полша, България и Люксембург. 

 

• Схемите за задължения за енергийна 

ефективност са ключов момент в Директива 

27, като този инструмент е постигнал 

забележителни резултати в ЕС и по света. 

 

• На картата можете да видите данни за 

всички европейски страни. 
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Схема за задължения съгласно чл. 7 от Директива  2012/27/ЕС 

В съответствие с изискванията на член 7 от Директива 2012/27 в таблицата по-долу са показани продажбите 

на енергия на крайни потребители (които са равни на крайното енергийно потребление), с изключване изцяло 

на продажбите за транспорта, за тригодишния период 2010-2012, за който разполагаме с данни от 

Националния статистически институт на България и средните продажби за същия период,. 

 
Показател 2010 2011 2012 средно 

КЕП без 
транспорт, ktoe 

5 990 6 337 6 173 6 167 

Общият минимален ежегоден обем енергийни спестявания за периода 2014-2020 г. за всички търговци на 

енергия, не може да бъде по-малък от нови енергийни спестявания, равняващи се на 1,5 % от обема на 

годишните продажби на енергия при всички крайни потребители. Изчислението по години на задълженията, 

без и с пълно използване на възможното намаление от 25 % по чл.7.2, е показано в табличен вид. 
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Схема за задължения съгласно чл. 7 от Директива  2012/27/ЕС 
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Задължени лица 

Общата кумулативна цел по ал. 1 се разпределя като индивидуални цели за енергийни 

спестявания между следните задължени лица: 

  

 1. крайни снабдители, доставчици от последна инстанция, търговци с издадена лицензия за 

дейността "търговия с електрическа енергия", които продават електрическа енергия на крайни 

клиенти повече от 20 GWh годишно; 

  

 2. топлопреносни предприятия и доставчици на топлинна енергия, които продават топлинна 

енергия на крайни клиенти повече от 20 GWh годишно; 

  

 3. крайните снабдители и търговци с природен газ, които продават на крайни клиенти повече от 1 

млн. кубически метра годишно; 

  

 4. търговци с течни горива, които продават на крайни клиенти повече от 6,5 хил. тона течни 

горива годишно, с изключение на горивата за транспортни цели; 

  

 5. търговци с твърди горива, които продават на крайни клиенти повече от 13 хил. тона твърди 

горива годишно. 
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Задължени лица 

 Задължените лица по ал. 2 подават ежегодно до 1 март в Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие, декларация за продаденото количество 

енергия за предходната година по образец, утвърден от изпълнителния 

директор на агенцията и публикуван на интернет страницата й. 

  

 Индивидуалните цели за енергийни спестявания се определят като 

ежегодни нови енергийни спестявания на крайна енергия, постигнати от 

мерки за енергийни спестявания в крайното потребление на енергия от 1 

януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.  

 

 Определянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания в КЕП 

се извършва чрез разпределяне между всички задължени лица на общата 

кумулативна цел за енергийни спестявания за съответната година 

пропорционално на дяловете продадена енергия, включително горива, от 

съответните задължени лица в общата сума от всички продажби на енергия, 

включително горива, извършени от задължените лица, на крайни клиенти.  
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Нова роля на доставчиците на енергия 

Доставката на енергия задължително включва и технология за ефективното използване на 

продаваната на крайния клиент енергия.  

Директива 27/21012/ЕС  и ЗЕЕ от 15.05.2015 г.  

 

Търговците на енергия освен доставката на енергия на крайният потребител трябва да предоставят и 

енергийно ефективни технологии за нейното използване.  Това естествено не е безвъзмездно, заплаща 

се от крайният клиент и е възможност за навлизане в сектора 

 

При изпълнението на индивидуалните цели търговците на енергия могат да: 

 

• предоставят мерки за ЕЕ на конкурентни цени пряко или чрез доставчик на ЕЕ услуги ; 

 

• правят вноски във ФЕЕВИ или в други финансови посредници. Размерът на вноските отговаря на 

размера на инвестициите, необходими за изпълнение на мерки за постигане на индивидуалните им 

цели ;  

 

• сключват споразумения с доставчици на ЕЕ услуги или други незадължени лица за прехвърляне на 

енергийни спестявания ; 

 

• ползват допълнително намаляване на определената им индивидуална годишна цел с 1 % при 

предоставяне на информация на местните органи на изпълнителната власт. 
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Методи за отчитане на спестявания 

Повечето държави използват предварително оценени мерки, особено в сектор домакинства.  

За секторите извън домакинства почти всички страни позволяват нестандартни проекти – за по-голяма 

гъвкавост. 
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Законодателство в България 

Обследване за 

енергийна 

ефективност 

Изпълнение на 

мерки (EСМ) 

Обследване за 

енергийна 

ефективност 

Удостоверение 

за енергийни 

спестявания(УЕ

С) 

Подава се в 

АУЕР от 

собственика 

(набор от 

документи) 

Подава се в 

АУЕР от 

собственика 

(набор от 

документи, 

заявление за 

издаване на 

УЕС) 

 

Функции на АУЕР: 

- Създава и актуализира публични регистри на фирмите, извършващи 

обследване за енергийна ефективност (за сгради и за промишлени 

системи) 

- Контролира и проверява обследванията за енергийна ефективност, 

сертификатите за енергийни характеристики на сгради и фирмите, 

извършващи обследване за енергийна ефективност 

- Издава УЕС 

- Поддържа Национална информационна система за енергийна 

ефективност в България. 
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Удостоверения за енергийни спестявания – средство за отчитане индивидуалните 

цели до 2020 г. 

Как да бъде гарантирано, че енергийните спестявания не са “само на 

хартия”??? 

Задължения на фирмите, извършващи обследване за енергийна ефективност: 

- Набор от необходими технически средства; 

- Екип от най-малко трима експерта, архитект или строителен инженер, 

електроинженер и топлоинженер; 

- Експертите трябва да имат стаж по специалността и да притежават 

удостоверение за успешно положен изпит за придобиване на необходимата 

квалификация за извършване на обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради. 

Доказването на постигнатите спестявания се извършва след: 

- Обследване за енергийна ефективност; 

- Прилагане на одобрени методики – публикувани на интернет страницата на 

АУЕР. 

Издаването на УЕС става след извършена проверка от АУЕР. Проверката може 

да включва:  

- Валидност на удостоверение, притежавано от обследващата фирма;  

- Проверка на входните данни, начина на изчисление и постигнатите 

резултати в доклада за обследване за енергийна ефективност; 

- Проверка на място. 
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Удостоверения за енергийни спестявания – средство за отчитане индивидуалните 

цели до 2020 г. 
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Енергийната ефективност като успешен бизнес модел  

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“: 

 Фондът работи като револвиращ фонд за инвестиране на ЕЕ мерки 

от 10 години 

 Насърчава реализирането на ЕСКО пректи на пазарен принцип  

 Лошите кредити са по-малко от тези на банките 

 Информационна система на АУЕР: 

 Средната стойност на простия срок на откупуване за пректи по ЕЕ е 

6,9 години (обследвания за 2015 г.) 

 Някои от енергоспестяващите мерки са със срок на откупуване по-

малък от 2 години 

 Икономическите анализи в енергийните одити идентифицират само 

мерки, които имат срок на откупуване по-малък от техническия 

живот на мярката 

Други аргументи: 

 Лихвените проценти падат надолу в последните години - по-добре да се инвестира в проекти. 

 Изпълнението на ЕСМ генерира нови работни места и необходимост от квалифицирани служители.  

 Бизнес вече съществува: сградна автоматизация, интегриране на ВИЕ в сградите, изисквания за EE в 

строителството, стандарти за пасивни къщи, система за управление на енергията ISO 50 001, ЕСКО 

фирми и т.н. 

 Проектите, свързани с пестене на енергия имат истрия и доказват икономическия си ефект и 

устойчивост – необходимо е повече доверие от страна на инвеститорите   
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БЛАГОДАРЯ! 

 

Людмил Костадинов 

Главен експерт 

 

Агенция за устойчиво енергийно развитие 

 

Тел: +359 2 915 40 30 

факс: +359 2 981 58 02 

E-mail: LKostadinov@seea.government.bg 

Web: www.seea.government.bg 


