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ДВИГАТЕЛНИ СИЛИ  

ФИРМЕНА СТРАТЕГИЯ 

ЗА ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА 



АКЦЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА 
ПОЛИТИКА ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ  



Прогноза за енергетиката на ЕС 

 Според базовите сценарии на различни модели за 
прогнозиране (POLES, WEM и PRIMES), до 2030 г. първичното 
потребление на енергия ще се увеличи с 10 до 26% спрямо 
2005 г., при запазване висок дял на изкопаемите горива 

 Зависимостта от внос на енергийни ресурси се очаква да се 
увеличи от 50% (2007 г.) до 60-70% според различните 
прогнози 

 Показатели за зависимост/независимост от внос 



Дългосрочни предвиждания за ефекта от 
климатичните промени 

 Ефектът от климатичните промени върху енергийното потребление: 

 Повишаване на търсенето на енергия за охлаждане в Южна Европа 

 Понижаване на търсенето на енергия за отопление в Северна Европа 

 Нетният ефект не може да бъде точно оценен 

 Ефектът от климатичните промени върху енергопроизводството: 

 Увеличаване на хидро-потенциала в Северна Европа и намаляване в 
Южна Европа 

 Рискове за намаляване на водите в реки, които се ползват за 
охлаждане на ТЕЦ и АЕЦ 



Основните предизвикателства 

Околна среда 

Иновации и 

конкурентност 

Достъпност на 

енергийните ресурси 

Ниски цени и 

ефективност 

Надеждност 

и качество 

Либерализация 

на пазара 

Климатични 

промени 

Опазване на 

природата 

Замърсяване на 

околната среда 



Характеристики на конкурентния пазар 

 Свободен избор на доставчик от потребителите 

 Безпрепятствен и равнопоставен за всички участници достъп 
до мрежите за транспортиране на енергията 

 Корпоративни структури, гарантиращи горните две 
характеристики 

 Условия за конкуренция за всичко извън мрежата, в това 
число – електроенергийна и газова борса и комплексен 
пазарен модел за всички услуги и продукти 



Европейски цели за енергийна ефективност 

ЕС няма да постигне целите за енергийна ефективност!! 

Източник European Commission 

- 20% до 2020 цел 

- 368 Mtoe 

Най-нови прогнози 

със засилени мерки за 

ЕЕ 

- 166 Mtoe  
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План за енергийна ефективност 2011 

 Публичен сектор: водеща роля чрез даване на пример 

 Енергийната ефективност като критерий при публичните разходи 

 Реновиране на сгради 

 Договори за енергоспестяване с гарантиран резултат 

 Локално прилагане на мерки за енергийна ефективност 

 Сгради с близо до нулевото енергопотребление 

 Дружествата за енергийни услуги (ESCO) в ролята на катализатори на нововъведенията 

 Ефективност при производството на топлинна енергия и електроенергия 

 Енергийна ефективност на електроенергийните и газовите мрежи 

 Енергийната ефективност като бизнес сектор 

 По отношение на големите дружества -  периодичните енергийни одити да станат 

задължителни 



 Директива 92/75/ЕС за енергийно етикетиране на домакинските 

електроуреди 

 Директива 2004/91/ЕС  за стимулиране на комбинираното производство 

 Директива 2005/32/ЕС за еко-дизайн 

 Директива 2006/32/ЕС за ЕЕ при КЕП и ЕУ 

*Въведена в ЗЕЕ през 2008 година. Отменена с новата ДЕЕ. 

 Директива 2002/91/EC за енергийните характеристики на сградите 

*Въведена в ЗЕЕ от 2005 година. 

 Директива 2010/31/ЕС за енергийните характеристики на сградите  

*Въведена с ЗИД ЗЕЕ от март 2013год..   

 

Основни нормативи на ЕС в областта на ЕЕ 



НОВА ДИРЕКТИВА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

 Изчисленията за необходимите инвестиции за постигането на така че целта от 20% 

спестявания до 2020 дават стойности от 40-50 млрд. годишно. Директивата включва и 

специални разпоредби за създаване на инструменти за финансиране на мерките за 

енергийна ефективност. Държавите членки ще трябва да подпомогнат създаването на 

подобни инструменти или да използват вече съществуващите. 

 Очаква се директивата да доведе до намаляване на потреблението с 15%   до 2020 г., далеч 

от постигането на целта от 20%, която държавите-членки са предварително договориха през 

2007 г.. 

 За да се компенсира разликата, тези 15% ще бъдат допълнени с изискване за горивна 

ефективност за автомобилите и нови стандарти за продукти като например котли, които ще 

бъдат добавени към директивата за Еко-дизайн. Това ще доведе спестяванията в ЕС до 17%. 

 



НОВА ДИРЕКТИВА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 
Страните членки имат 18месеца, за да транспонират директивата в 

националното законодателство 

 Задължителни мерки за обновяване на обществени сгради 

 От 1 януари 2014 г.,  всяка година, 3 % от разгънатата застроена площ на 
отопляваните или охлаждани сгради, притежавани и/или ползвани от 
централна администрация, трябва да се санират, с оглед на това да се 
постигнат поне минималните изисквания за енергийните характеристики, 
определени от съответната държава членка. 

 Тези 3 % се изчисляват въз основа на разгънатата застроена площ на 
сградите над 500m2, притежавани и ползвани от централната 
администрация на съответната държава членка, които към 1 януари всяка 
година не отговарят на националните минимални изисквания за 
енергийните характеристики, въведени съгласно член 4 от Директива 
2010/31/ЕС. Посоченият праг се понижава до 250 m 2 , считано от 9 юли 
2015 г.  

 

 

 

КАКВО НИ ОЧАКВА:  



НОВА ДИРЕКТИВА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 
Страните членки имат 18месеца, за да транспонират директивата в 

националното законодателство 

 Схеми за задължения за енергийна ефективност  

Всяка държава членка въвежда схема за задължения за енергийна 
ефективност.  
Тази цел е равностойна поне на постигането на нови икономии всяка година, 
от 1 януари 2014 г. дo 31 декември 2020 г., равняващи се на 1,5 % от обема 
на годишните продажби на енергия за крайните клиенти на всички 
енергоразпределителни предприятия или всички предприятия за 
продажба на енергия на дребно, като се вземат средните стойности за 
последния тригодишен период преди 1 януари 2013 г. Обемите продадена 
енергия, използвани в транспорта, могат частично или изцяло да се 
изключат от това изчисление.  
 

 
 

КАКВО НИ ОЧАКВА:  



НОВА ДИРЕКТИВА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 
Страните членки имат 18месеца, за да транспонират директивата в 

националното законодателство 

 Енергийни обследвания и системи за управление на енергията  

 
МСП – създаване на програми и насърчение да бъдат извършени 
обследвания за енергийна ефективност на тези предприятие. 
Големи предприятия – задължително обследване за енергийна ефективност 
на всички големи предприятия до 5 декември 2015 г. и поне веднъж на 
четири години след датата на предходното енергийно обследване. 
Предприятията, които прилагат система за управление на енергията или на 
околната среда, която е сертифицирана от независим орган съобразно 
съответните европейски или международни стандарти, се освобождават от 
изискванията по предходният параграф, при условие че държавите членки 
гарантират, че въпросната система за управление включва енергийно 
обследване в съответствие с минимални критерии 
 
 

 
 

КАКВО НИ ОЧАКВА:  



АКЦЕНТИ НА НАЦИОНАЛНОТО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 



• Закон за устройство на територията  
Източник: http://www.mrrb.government.bg/ 

• Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежи (обн., 
ДВ, бр. 7 от 2007 г. изм. и доп., бр. 38 от 2008 г., бр. 22 от 2010 г. , бр. 
98 от 2011 г. и бр. 2 от 2013 г.) 
 
• Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение 
и икономия на енергия в сгради 

 
• Закон за енергия от възобновяеми енергийни източници 
Източник: http://www.seea.government.bg  
 
• Закон за обществените поръчки – указания за прилагане на 
изкисванията за енергийна ефективност и енергийни спестявания, при 
възлагане на обществена поръчка за доставка на оборудване и превозни 
средства. 
Източник: http://www.seea.government.bg  
 

 
  
  
 

КЛЮЧОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

http://www.mrrb.government.bg/
http://www.mrrb.government.bg/
http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=7&id=464


ЗУТ – НАРЕДБА №5 
Технически паспорт на строежи  - енергийни паспорти на сгради  

• Технически паспорт се съставя:  
•за нов строеж - преди въвеждането му в експлоатация;  
•за съществуващ строеж - след проведено обследване /с изключение на част Г 
„Енергиен паспорт на сграда”/  

• Техническите паспорти се актуализират при извършване на строителни и 
монтажни работи (СМР), за които се изисква издаване на разрешение за строеж 
съгласно, преди въвеждането на строежите в експлоатация.  
• Техническият паспорт се съставя за целия строеж. 
 

ЕНЕРГИЕН ПАСПОРТ - съставя след завършване строителството на цялата сграда 
преди въвеждането й в експлоатация с цел удостоверяване на съответствието на 
сградата с проектните нормативни изисквания за енергийна ефективност.  
 
 
 



ЗЕВИ и връзката с промишлените системи 
• При реализиране на проекти за модернизация на производствените процеси в 
малки и средни предприятия мерките за енергийна ефективност се комбинират с 
въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на топлинна енергия и 
енергия за охлаждане от възобновяеми източници за задоволяване на технологични 
нужди на предприятието.  
• Дейностите по монтиране и поддръжка на съоръжения за биомаса, слънчеви  
фотоволтаични преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и 
повърхностни геотермални системи се извършват от лица, притежаващи 
необходимата професионална квалификация за това.  
• Законът предвижда и промени за обществените сгради, както и за останалите 
сгради (чл. 20), при изграждането на нови сгради, при реконструкция, обновление, 
основни ремонти и др. Промените засягат въвеждането в експлоатация на 
инсталации за производство на енергия от ВЕИ,когато това е технически възможно и 
икономически целесъобразно. 
• Поне 15 % от топлинната и енергията за охлаждане на сградата трябва да са 
произведени от ВЕИ чрез въвеждане на: централизирано отопление, използващо 
биомаса или геотермална енергия; индивидуални съоръжения за изгаряне на 
биомаса с ефективност на преобразуването най-малко 85 % при жилищни и 
търговски сгради и 70 % при промишлени сгради; слънчеви топлинни инсталации; 
и/или термопомпи и повърхностни геотермални системи. 
 
 
 



КЛЮЧОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

Закон за енергийна ефективност 
Източник: http://www.seea.government.bg 
 
http://www.mi.government.bg/bg/pages/energiyna-efektivnost-52.html 

http://www.seea.government.bg/
http://www.seea.government.bg/
http://www.seea.government.bg/
http://www.seea.government.bg/
http://www.seea.government.bg/
http://www.seea.government.bg/
http://www.seea.government.bg/
http://www.seea.government.bg/
http://www.seea.government.bg/
http://www.seea.government.bg/


Какво ново в ЗЕЕ!? (1) 

Основната цел на актуализирания закон е транспонирането на разпоредбите на 
Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 19 май 2010 г. 

относно енергийните характеристики на сградите. 

ЗИД на ЗЕЕ приет и е в сила от 12/03/2013 

• Дейностите за повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради – в 
областта на дейност на МРРБ.  
• Методики за оценяване на енергийните спестявания –налични на страницата на 
АУЕР 
• Национални индикативни цели за енергийни спестявания - национални цели 
• Разработване на национален план за увеличаване броя на сградите с близко до 
нулево потребление на енергия 
• Въвеждане на сертификати за проектни енергийни характеристики 
• Наредба за изискванията към енергийните характеристики на техническите 
сградни инсталации, в т. ч. системите за отопление, вентилация и охлаждане на 
сградите и системите за гореща вода и осветление. 
• На задължително сертифициране подлежат всички сгради за обществено 
обслужване в експлоатация с РЗП над 500кв. м, а от 9 юли 2015 г. с РЗП 250кв.м. 
 



Какво ново в ЗЕЕ!? (2) 
•  Без сертификат за енергийни характеристики няма да могат да се продават 
обществени сгради в експлоатация. 
•  Ново понятие -  Консултантите по енергийна ефективност 
•  Обследването за енергийна ефективност, сертифицирането на сгради, 
изготвянето на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и 
изготвянето на оценки за енергийни спестявания може да бъде извършено от: 
• - за сгради пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 от  ЗУТ с изключение на 
тези за обществено обслужване, от лица вписани в регистъра, които отговарят на 
изискавнията.  
•  Както за сгради така и за промишлени системи, одиторите представят 
ежегодно  /до 31 януари/списък на обектите, на които са извършили енергийно 
обследване.   
• На проверка ще подлежат отоплителни инсталации с водогрейни котли с 
полезна номинална мощност за отопление на помещения над 20 kW в сгради за 
обществено обслужване. Веднъж на всеки 4 години ще се проверяват 
инсталации с единична номинална мощност от 20 до 50 kW включително; както и 
отоплителни инсталации с водогрейни котли на природен газ с единична 
номинална мощност над 100 kW включително. 
 
 

 



Какво ново в ЗЕЕ!? (3) 
•  Оценка на състоянието и функционирането се прави на достъпните части от 
отоплителни инсталации, на коефициента на полезно действие на водогрейните 
котли, както и на оразмеряването на котлите в съответствие с нуждите от 
отопление на сградата. Идентично е при охладителните системи. 
• Проверката се извършва при работещи системи.  
• На задължително обследване при условията и по реда на наредбата подлежат 
всички системи за външно осветление - улично, парково и други. 
 

•!! Изискванията по отношение ЕЕ на външното осветление са доста, правилата 
на работа, честотата на проверката са ограничено описани, при това  в главата 
свързан с енергийна ефективност на промишлени системи.  
 
ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА по смисъла на ЗЕЕ остават – промишлени системи, търговци 

с енергия и собственици на сгради.  
 
 

АКО СТЕ ЕДНО ОТ ТЕЗИ ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, НЕОБХОДИМО Е ИЛИ ЖЕЛАЕТЕ ДА 
ПРЕДПРИЕМЕТЕ МЕРКИ  ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ВИ КОНСУМАЦИЯ, ЗА 

ВАС СА СЛЕДАВЩИТЕ СТЪПКИ 
 

 
 





ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ ДО СЕГА 



ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ СЕГА 



Енергийна ефективност  
Ключови компоненти 

Ползватели 
Сградни инсталации 

ЕЛ, ОВК, ВиК 
Оборудване 

Устойчива застроена градска среда 

Микроклимат 

Климат Сграда/ограждаща конструкция 
Архитектурни решения 
Конструктивни решения 
Използвани материали 



Енергийна ефективност 
Устойчива застроена среда 

 
ЕЕ ВЕИ 

Чиста  
енергия 

Офсет 

ЕЕ 

Енергиен 
одит Събиране на  

данни&Задължения 

Обследване  
на  

емисиите 

Промяна на 
 културата 

Маркетинг 

Търговия с емисии 
Превенция на риска 

Иновация 

ВЕИ 

Енергийна  
и  

еко стартегия 

КСО 



Процеси 

Сгради 

ОБХВАТ НА СИСТЕМАТА ЗА ЕНЕРГИЙНО УПРАВЛЕНИЕ 

Системи  

Персонал  

Оборудване 



ЗАЩО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВЪВЕДЕНА СИСТЕМА ЗА 
ЕНЕРГИЙНО УПРАВЛЕНИЕ? 

• Директно спестяване на средства, оптимизирана консумация на 
горива, енергия и ресурси. 
• По-висока сигурност на производствения процес. 
• Позитивен ефект върху производителността и 
конкурентоспособността. 
• Атрактивна финансова и икономическа възвръщаемост. 
• Намалява риска от динамични промени в цената на енергията и 
ресурсите. 
• Сигурност на енергийните доставки. 
• Планируемост  и управление на използваните ресурси и разходи, в 
това число във връзка с покачващите се цени на горива и енергия.  
• Намаляване на емисиите без негативен ефект върху 
производствените процеси. 
• Перманентно подобряване на енергийната интензивност за единица 
продукция или услуга.  
• Ефективно използване на персонала и ресурсите на компанията. 



НО ЗАЩО НЕ СЕ СЛУЧВА? 

•Управлението се концентрира върху производството, а не върху неговата 
енергийна и ресурсна интензивност. 
•Липса на информация и неразбиране на финансовите и качествени 
ползи. 
•“Първата цена” е по-важна от “общата стойност” – липсата на връзка 
между капиталовите и експлоатационни разходи. 
•Липса на необходимия квалифициран персонал и целенасочена 
политика. 
•Техническата компетенция за осъществяване на процеса съществува, но 
в индивидуални личности, не в организация и  структура в рамките на 
компанията. 
•Липса или неефективно система за мониторинг, респективно липса на 
необходими основни данни и информация за производствените процеси.   



!! Процесите на управление на енергийните и 
ресурсни разходи не трябва да са спонтанно 

решение, резултат от неотложна необходимост. 
Тези процеси трябва да станат част от фирмената 

политика и култура!! 

• Постигане на намаляване консумацията на горива и енергия, чрез промяна в 

начинът, по които се управляват, а не чрез и единствено въвеждане на нова 

технология.  

• Резултантното управление на ресурсите изисква организационни промени и 

промени в културата на консуматора.  

• Активно и перманентно участие на управленското ниво. 

• Основното – въвеждането на система за енергиен мениджмънт и положителните 

резултати изискват хора да променят тяхното поведение и да  допринасят активно 

за “промените”. 



ТИПИЧЕН ПРОФИЛ НА ФИРМА Висока 
ЕМИ/стойност 

Намаляване на 
загубите 

Под контрол 

Висока 
ЕМИ/стойност 

И ето ни 
отново 



Стойност 

Въвеждане на Енергиен 
Мениджмънт 

Инвестиция/повишаване на 
изискванията/ технически 
подобрения 

Бъдещи 
инвестиции/обучения/ 
планиране 

Година 

Нарастваща 
консумация 

Намаляваща консумация чрез 
реализиране на прости мелки  

Бъдещи печалби, резултат 
от въвеждането на ЕМП 

Корпоративна  

политика 

 ПРОФИЛ НА ФИРМА С ВЪВЕДЕНА СЕМ 





На европейско равнище, процесът по стандартизация на управление на енергията бе 
иницииран през май 2005г. в Европейския комитет за стандартизация (CEN), което 
позволи влизането в сила от 1 юли 2009 г на европейски стандарт за управление на 
енергията, а именно стандартът EN 16001:2009. 

МАЛКО (ПРЕД) ИСТОРИЯ 

Това от своя страна ускори процеса по стандартизация в международен план. През 
2008 г. бе създадена работна група ISO/PC242 ”Енергийно управление” със 
задачата да започне работа по международния стандарт ISO 50001 за управление 
на енергия (под председателството на САЩ). През юни 2011 г. излезе 
международният стандарт ISO 50001:2011. Сега е налице един единствен световен 
стандарт за системи за управление на енергията (ISO 50001), който от 24 юни 2012 
г. замени Европейския стандарт EN 16001, тъй като не бе предвидено да са в сила 
едновременно и двата стандарта. 
 



„...предвидено, организирано и системно коорди- 

ниране на доставянето, преобразуването, разп- 

ространението и използването на енергия, с 

цел удовлетворяване потребностите на дадена 

организация, в зависимост от нейните еколо- 

гични и икономически цели.” 

 

Управлението на енергията 
 

”съвкупност от взаимно свързани или 

взаимодействащи си елементи за 

установаване на енергийна политика и 

енергийни цели и процеси, и процедури за 

постигане на тези 

цели.” 

 

Система за управлението на енергията 
 



ISO 50001 – КАКВО Е ТОВА И ИМА ЛИ ПОЧВА У НАС? 

ЦЕЛ: позволява на компаниите да установят системи и процедури необходими 
за подобряване на енергийните им характеристики 
 
ОБХВАТ: специфицира изискванията приложими за енергийните доставки 
/снабдяване/ и консумация, включително измерване, документиране и 
демонстрация пред заинтересовани страни, проектни и процедурни практики 
за оборудване, системи, процеси и персонал.  
 
ОЧАКВАН ЕФЕКТ: ISO50001 да окаже влияние върху 60% от световната 
консумация на енергия.  
 
У НАС: Стандартът е въведен с  БДС EN ISO 50001. Сертификационни фирми/ 
независими оценители предоставят услуги свързани с въвеждането на 
стандарта. Има актуални финансови схеми за подпомагане въвеждането на 
стандарта.  



o Стандартът е разработен така, че да бъде приложим  за всяка организация в 
частен или публичен сектор, както и да е приспособим към различни географски, 
културни и социални условия.  

 
o Стандартът е приложим самостоятелно или с други  стандарти в обща 
интегриране система. С цел да  се облекчи прилагането на  стандарта, структурата 
му е сходна с тази на ISO 9001 и ISO 14001 

 
o Стандартът  управлява енергийната интензивност  и се прилага за  всеки вид  
енергия  и енергоносител – електроенергия, газообразни, течни и твърди горива, 
пара, ВЕИ, компресиран въздух, охладена вода и други.  

 
o Сертификатът създава условия за сравняване с най-добрите постижения в 
областта, измерване, документиране и докладване на постиженията, респективно 
на приносът им за намаляване на парниковите газове. 

 
o Правилното и системно прилагане на стандартът неминуемо ще доведе до 
положителни икономически ефект и подобряване на конкурентоспособността. 

 
o ISO50001  се внедрява идентично на другите стандарти от серията, чрез 
извършване на одит. 

 



1. Енергийна политика – официално решение на висшето  управленско 
ниво за включване/въвеждане на/в организацията на система за 
енергиен мениджмънт 

2. Между функционални мениджмънт екипи – водени от представите, 
които докладва директно на управленското ниво и е отговорен за 
цялостното въвеждане и изпълнение на системата за енергиен 
мениджмънт. 

3. Енергиен преглед – оценка на съществуващото състояние и плановете за 
развитие, енергийните източници, консумация и установяване на 
възможности за подобряване. 

4. Базова линия –сценарии за енергийното потребление на организацията. 
5. Индикатори за енергийното потребление/ еталонни характеристики – 

които са идентификационни за компанията и се наблюдават във връзка с 
прогреса по базовата линия. 

6. Цели – измерими енергийни показатели свързани с подобряване на 
еталонните характеристики. 

7. План за действие – функционално и структурно обвързване на 
дейностите и необходимите ресурси за изпълнение на целите. 

8. Оперативен контрол и процедури 
9. Измерване, управление и представяне на резултати за непрекъснато 

подобряване на енергийната ефективност. 
10.  Периодичен отчет на прогреса 

КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ НА ISO 50001 



КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ НА ISO 50001 

ДЕЙСТВИЕ ПЛАНИРАЙ 

ИЗПЪЛНИ ПРОВЕРИ 

Управленско ниво  
Изпълнителско/ 
техническо ниво 

ПЛАНИРАЙ 
•Политика/ цели/ 
стратегия 
•Източник на 
финансиране 
ИЗПЪЛНИ 
•Обучение 
•Комуникация 
•Управление на 
системите и процесите 

ПРОВЕРИ 
•Превантивни/коригиращи 
дейности 
•Вътрешни обследвания 
 

ДЕЙСТВИЕ 
•Управленско решение въз 
основа на постигнати резултати 

ПЛАНИРАЙ 
•  Базови сценарии 
•  Енергийни 
индикатори  

ИЗПЪЛНИ 
• Закупуване на 
ресурси 
• Проектиране 

ПРОВЕРИ 
• Мониторинг 

• Измерване на показателите 

ДЕЙСТВИЕ 
• Анализ на получените 
резултати 
• Извеждане на изводи 



ТРИ ЕТАПА, ТРИ ОСНОВНИ СТЪПКИ, ТРИ ГРУПИ ОТ ДЕЙНОСТИ 







ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Този Международен Стандарт определя изисквания за създаване, внедряване, 
поддържане и подобряване на система за управление на енергията, чиято цел е 
да позволи на една организация да следва системен подход при постигане на 
непрекъснато подобряване на енергийните характеристики, включително 
енергийна ефективност, използване и потребление на енергия.  
 

Този Международен Стандарт определя специфичните изисквания, приложими към 
използването и потреблението на енергия, включително измерване, документиране 
и докладване, проект и практиката на закупуване на оборудване, системи, процеси 
и набиране на персонал, които допринасят за енергийните характеристики. 

Този Международен Стандарт се прилага за всички променливи, засягащи 
енергийните характеристики, които могат да бъдат наблюдавани и върху които 
може да бъде въздействано от организацията. Този Международен Стандарт не 
предписва точно определени критерии за поведение по отношение на 
енергията. 
 



ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ 

Организацията трябва да: 
• разработи, документира, внедри, поддържа и подобрява системата за 
управление на енергията СУЕ/EnMS съгласно изискванията на този 
Международен стандарт; 
•определя и документира обхвата и границите на своята система за управление 
на енергията СУЕ /EnMS; 
•определя как ще отговори на изискванията на този Международен стандарт за 
да постигне непрекъснато подобряване на своите енергийни характеристики и 
своята система за управление на енергията СУЕ/EnMS. 
 

Общи изисквания 

Отговорност на ръководство 

Висше ръководството - трябва да покаже своя ангажимент да подкрепя система за 
управление на енергията СУЕ / EnMS и непрекъснато да подобрява нейната  
ефективност чрез  определяне, разработване, прилагане и поддържане на 
енергийна политика. 
Представител на ръководството - Висшето ръководство трябва да посочи 
представител(и) на ръководството с подходящи умения и компетентност, който, 
независимо от други отговорности, има отговорността и правомощията 
 



ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ 

Енергийна политика 

Енергийната политика трябва да заяви ангажимента на организацията да 
постигне подобряване на енергийните характеристики. Висшето ръководство 
трябва да формулира енергийната политика.  

Енергийно планиране 

Организацията трябва да осъществява и документира процеса на енергийно 
планиране. Енергийното планиране трябва да бъде в съответствие с 
енергийната политика и трябва да води до дейности, които непрекъснато 
подобряват енергийните характеристики. 
Енергийното планиране трябва да включва преглед на дейностите на 
организацията, които могат да повлияят на енергийните характеристики. 

ЕНЕРГИЕН ПРЕГЛЕД 

ЕНЕРГИЙНА БАЗОВА ЛИНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОБЩИ ЕНЕРГИЙНИ ЦЕЛИ КОНКРЕТНИ ЕНЕРГИЙНИ ЦЕЛИ ПЛАНОВЕ ЗА 

ДЕЙСТВИЕ 



ВНЕДРЯВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ 

Компетентност  - организацията трябва да осигури, че всяко лице (лица) 
работещо за или от нейно име, свързано със случаите на значимо използване 
на енергия, е компетентно на базата на подходящо образование, обучение, 
умения или опит.  

Комуникация - Организацията трябва да осъществява вътрешна комуникация по 
отношение на своите енергийни характеристики и СУЕ по начин, подходящ за 
нейния размер. 
 

Документиране и тяхното управление  - Организацията трябва да разработи, 
внедри и поддържа информация на хартия, електронен или друг носител, за да 
опише същностните елементи на СУЕ и тяхното взаимодействие. 
 

Оперативно управление - Организацията трябва да определи и планира онези 
операции и дейности по поддръжката, които са свързани със случаите на значимо 
използване на енергия, и които са в съответствие с нейната енергийна политика, 
общи и конкретни цели и планове за действие 



Проектиране - Организацията трябва да разгледа възможностите за 
подобряване на енергийните характеристики и оперативното управление при 
проектиране на нови, видоизменени или рехабилитира съоръжения, 
оборудване, системи и процеси, които могат да имат значително влияние на 
нейните енергийни характеристики. 
 

Когато закупува енергийни услуги, продукти и оборудване, които имат или могат да 
имат влияние в случаите на значимо използване на енергия, организацията трябва да 
информира доставчиците, че закупуването отчасти се оценява на базата на 
потребление на енергия. 
  
Организацията трябва да установи и приложи критерии за оценяване на енергийното 
използване, потребление и ефективност за планиран или очакван експлоатационен 
живот когато се закупуват продукти, оборудване или услуги, използващи енергия и 
които се очаква да имат значително влияние върху енергийните характеристики на 
организацията. 
 

Закупуване на енергийни услуги, продукти, оборудване и енергия 



ПРОВЕРКА  

Мониторинг, измерване и анализ 
Организацията трябва да осигури, че ключовите характеристики на нейната работа, 
които определят енергийните характеристики, са наблюдавани, измервани и 
анализирани на планирани интервали. 

Оценяване на съответствието със законовите и други изисквания 
На планирани интервали организацията трябва да оценява спазването на 
законовите и други изисквания, които тя спазва във връзка с нейните енергийни 
потребление и потребление. 

  
 

Вътрешен одит на СУЕ/EnMS 
Организацията трябва да провежда вътрешни одити на планирани интервали, за да 
осигури, че СУЕ/EnMS: 
• съответства на планираните мерки за управление на енергията включително на 
изискванията на този Международен Стандарт; 
• е в съответствие е с установените общите и конкретните енергийни цели;  
• е ефективно внедрена и поддържана и подобрява енергийните характеристики. 
  
Трябва да се разработят план за одит и програма като се отчете състоянието и важността 
на процесите и областите, които трябва да се одитират, както и резултатите от предишни 
одити.  
 



Подход 

Организиране 
на екип и 

дефиниране на 
задачите му 

Определяне 
на базова 

линия и цели 

Индентифицир
ане на риска и 
преоритизиран

е на 
възможностите 

Разработване 
на ефективна 

и целе 
съобразна 
стратегия  

Изпълнение с 
бюджет, цели и 

успешно 
заснемане на 
резултатите 

Структуриране 
на организация 

1 
Определяне на 
базова линия, 

цели и 
прогнози 

2 
Определяне на 

показатели и 
качество 

3 
Статегия и план за 

действие 

4 
Изпълнение на 

плана 

5 



Благодаря за вниманието! 

Владислава Георгиева  

+ 359887283723 

E-mail: ava.georgieva@gmail.com  
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