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Европейско законодателство 

• Енергийната ефективност – приоритет на Енергийната 

стратегия на ЕС; 

 

• Пътна карта на ЕК – до 2050 г. да се постигне 

конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна 

интензивност. 
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Европейско законодателство 

• На 25 октомври 2012 г. бе приета Директива 2012/27/ЕС 

относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 

2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 

2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО.  

• Директивата въвежда коренно нов подход за насърчаване на 

енергийната ефективност в Европейския съюз, като внася 

правно обвързващи мерки, с цел да подтикне държавите-

членки да умножат усилията си в по-ефективното използване 

на енергия на всички етапи от енергийната верига – от 

преобразуването на енергията, нейния пренос и 

разпределение до крайното й потребление. 
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Директива 2012/27/ЕС относно 
енергийната ефективност  

 

Цел на Директивата: 

• да постави обща рамка за подпомагане на енергийната 

ефективност в ЕС и да осигури постигането на европейската 

цел за 20% спестяване на първична енергия до 2020 г.; 

• да се повиши ефективността по цялата верига – от 

производството, през преноса и разпределението до крайното 

потребление на енергия, както и да се поставят национални 

цели в областта на енергийната  ефективност. 
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Директива 2012/27/ЕС относно 
енергийната ефективност 

 

Основни моменти: 

• Правно задължение за създаване на схеми за задължения за 

енергийна ефективност: енергоразпределителните 

предприятия и/или дружествата за търговия с енергия на 

дребно ще бъдат задължени посредством въвеждане на мерки 

за енергийна  ефективност; 

• Общественият сектор да дава пример: обществените органи ще 

насърчават пазарната реализация на енергоефективни 

продукти и услуги, след като бъдат законово задължени да 

закупуват енергоефективни сгради, продукти и услуги;  
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Директива 2012/27/ЕС относно 
енергийната ефективност 

• Обществените органи ще трябва да намалят допълнително 

консумацията на енергия в собствените си помещения, като 

всяка година извършват задължителни ремонтни дейности, 

обхващащи най-малко 3 % от общата разгъната площ; 

• Значителни икономии на енергия за потребителите: лесен и 

безплатен достъп до данните за текущото и миналото 

потребление на енергия посредством по-прецизна 

индивидуална система на отчитане, което ще позволи на 

потребителите да управляват по-добре консумацията си на 

енергия. Фактурирането следва да се основава на точно 

отчетената реална консумация.  
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Директива 2012/27/ЕС относно 
енергийната ефективност 

• Въвеждане на стимули за МСП да преминат обследвания за 

енергийна ефективност и да разпространяват най-добри 

практики. По отношение на големите предприятия - 

задължение да извършат обследване за енергийна 

ефективност, за да бъдат установени потенциалните 

възможности за намаляване на консумацията на енергия; 

 

• Установяване на анализ разход-полза за отопление и 

охлаждане — основен фактор за доброто планиране на 

ефикасни инфраструктури за отопление и охлаждане, в т.ч. 

възстановяване на отпадна топлина; 
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Директива 2012/27/ЕС относно 
енергийната ефективност 

• Пренос и разпределение на енергия: повишаване на 

ефикасността, като се гарантира, че критериите за енергийна 

ефективност биват отчитани от националните енергийни 

регулатори при вземането на решения и най-вече при 

одобряването на нови мрежови тарифи.  
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Закон за енергийната 
ефективност 

Първият самостоятелен закон за енергийната ефективност е 

приет през 2004 г.  

През 2008 г. за транспониране на Директива 2006/32/ЕО относно 

ефективността при крайното потребление на енергия и 

предоставянето на енергийни услуги и Директива 2002/91/ЕО 

относно енергийните характеристики на сградите беше приет нов 

Закон за енергийната ефективност.  

През март 2013 г. бе приет закон за изменение и допълнение на 

закона за енергийната ефективност, който транспонира изцяло 

Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на 

сградите.  
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Привеждане на българското 
законодателство в съответствие с 

новото европейско 

Нов закон за енергийната ефективност – Разработен е проект 

на нов закон за енергийната ефективност. 

 

Национален план за действие по енергийна ефективност –

При разработването на плана беше осигурено включването на 

всички задължения съгласно директивата относно енергийната 

ефективност, изискванията на отменената директива относно 

енергийните услуги, които са още в сила, както и изискванията, 

свързани с директивата относно енергийните характеристики на 

сградите. 
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Нов закон за енергийната 
ефективност 

• Проектът на нов Закон за енергийната ефективност бe 

разработен във връзка с транспониране разпоредбите на 

Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност; 

• Целта на законопроекта е съществено да се допринесе за 

постигането на националните цели за ЕЕ, като по този начин 

страната ще се включи активно в усилията на ЕС за 

изпълнение на общата цел на общността за 2020 г.; 

• Със законопроекта е регламентирано определянето на 

националната цел за енергийна ефективност за 2020 г.  
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Схема за задължения за 
енергийна ефективност 

За  подпомагане изпълнението на националната цел е въведена и 

цел за повишаване на енергийната ефективност при крайното 

потребление на енергия, разпределена като индивидуални цели  

между: 

• Крайните снабдители, доставчиците от последна инстанция, 

търговците с издадена лицензия за дейността "търговия с 

електрическа енергия", които продават електрическа енергия 

на крайни клиенти повече от 75 GWh годишно; 

• Топлопреносните предприятия и доставчиците на топлинна 

енергия, които продават топлинна енергия на крайни клиенти 

повече от 75 GWh годишно; 
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Схема за задължения за 
енергийна ефективност  

• Крайните снабдители и търговци с природен газ, които 

продават на крайни клиенти повече от 8 млн. нормални куб.м.  

годишно; 

 

• Търговците с течни горива, които продават на крайни клиенти 

повече от 6,5 хил. тона течни горива годишно – с изключение 

на горивата за транспортни цели; 

 

• Търговците с твърди горива, които продават на крайни  

клиенти повече от 13 хил. тона твърди горива годишно; 
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Обследвания за енергийна 
ефективност 

• Въвежда се задължение във всички отоплявани и/или 

охлаждани сгради, държавна собственост, ежегодно да се 

предприемат мерки за подобряване на енергийните 

характеристики на поне 3 % от общата им разгъната застроена 

площ; 

• Насърчава се осигуряването за всички крайни клиенти на 

обследвания за енергийна ефективност във всички сектори и 

задължава предприятията, които не са МСП да се подлагат на 

обследване за енергийна ефективност поне веднъж на всеки 

четири години. Обследванията трябва да са разходно 

ефективни и да се извършват от квалифицирани/акредитирани 

експерти; 
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Нов закон за камара на 
консултантите по енергийна 

ефективност 

В проекта на ЗЕЕ се регламентира разработването и приемането 

на Закон за камарата на консултантите по енергийна 

ефективност. Със закона за камарата ще бъдат уредени 

условията и реда за нейното създаване и функциониране, като 

част от функциите на държавните органи, свързани с 

регистрацията на консултантите по енергийна ефективност, ще 

бъдат изведени от държавната администрация.  
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Нов закон за камарата на 
консултантите по енергийна 

ефективност 

• По този начин ще се въведе система за саморегулация на 

бизнеса, свързан с дейностите по обследване и сертифициране 

на сгради, обследване на предприятия, промишлени системи и 

системи за външно изкуствено осветление, оценка на 

енергийните спестявания и инвестиционните проекти;   

• Този подход цели защита, както на обществените, така и на 

интересите на консултантите по енергийна ефективност и е в 

унисон с изискванията на европейското законодателство в 

областта на енергийната ефективност за независим контрол, 

който да гарантира предоставянето на висококачествени 

енергийни услуги. 
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Фонд „Енергийна ефективност 
и възобновяеми източници“ 

• Със законопроекта се създава правно основание Фонд 

„Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ да се 

управлява и от външен „управител на фонда“, физическо или 

юридическо лице избрано чрез конкурс, каквото е изискването 

залегнало в дарителското споразумение между Р България и 

Световната банка; 

• Предвидена е възможност част от постъпленията във фонда да 

се осигуряват от вноски на задължените лица, които са в 

размер на инвестициите необходими за изпълнение на мерки 

за постигане на индивидуалните им цели.  
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Нов национален план за 
действие по енергийна 
ефективност  (НПДЕЕ)  

• НПДЕЕ за 2014 г. ще бъде третият НПДЕЕ след двата плана за 

действие, представени през 2007 г. (за периода 2008-2010 г.) и 

през 2011 г. (за периода 2011-2013 г.) като част от 

изискванията за докладване съгласно Директива 2006/32/ЕС. 

 

• НПДЕЕ, подлежащ на предаване през 2014 г. ще бъде първият 

по Директива 2012/27/ЕС.  
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Основни моменти в проекта на 
НПДЕЕ  

 

Основните моменти в проекта на НПДЕЕ са:  

• Определяне и разпределение на националните цели за 

енергийна  ефективност  до 2020 г., включително и по 

сектори; 

 

• Представяне на енергийните спестявания в първичното и 

крайното потребление;  

 

• Определяне на задължените лица съгласно схемата за 

задължения за енергийна ефективност;  
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Основни моменти в НПДЕЕ  

• Нормативни и финансови механизми, както и стимули за 

развитие на пазара на енергийните услуги;  

 

• Определяне на мерки за енергийна ефективност при 

отоплението и охлаждането; 

 

• Определяне на мерки за енергийна ефективност при 

преобразуване, пренос, разпределение на енергия и 

оптимизация на потреблението;  
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Основни моменти в НПДЕЕ  

• дългосрочна програма за мобилизиране на инвестиции за 

изпълнение на мерки за подобряване на енергийните  

характеристики на сградите;  

 

• програми за обучение на консултантите по енергийна 

ефективност ; 

 

• други 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 
 

 
Николай Налбантов 

Министерство на икономиката и енергетиката 

 

e-docs@mee.government.bg 

www.mee.government.bg 
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