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Законодателство в България 

Нов Закон за енергийна ефективност  (ЗЕЕ) – приет м. Май 2015 

- Приемане на Директива 2012/27/ЕС за енергийна ефективност 

- Сертификати за енергийни характеристики на сгради над 250 м2  

- Схема за задължения за енергийни спестявания – Българския подход за 

изпълнението на чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС 

година 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

Общо 

 
2014 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 431,9 
2015 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 370,2 
2016 75,2 75,2 75,2 75,2 75,2 376,0 
2017 75,2 75,2 75,2 75,2 300,8 
2018 77,1 77,1 77,1 231,3 
2019 77,1 77,1 154,2 
2020 78,3 78,3 

Общо 61,7 123,3 198,6 273,8 350,9 428,0 506,3 1 942,7 

Наредба по чл. 18 от ЗЕЕ (в процес на приемане) 

Разпределение на общата кумулативна цел за енергийни спестявания в периода 2014-2020, ktoe: 
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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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Бели сертификати 

Схема за търговия с Бели сертификата - идея: 

 Въвеждането на мерки за енергийна ефективност е все по-

популярно и много хора, домакинства, предприятия инвестират в 

такива мерки. След изпълнението им те могат да бъдат 

потвърдени с документ – Бял сертификат. Това формира 

„предлагането“ на спестявания. 

 Има целева група лица, които по закон са задължени да постигнат 

определено количество спестявания за година. Ако не изпълнят 

задължението са застрашени от санкции. Това формира 

„търсенето“ на спестявания. 

 Ако „търсенето“ и „предлагането“ могат да се срещнат на платформа за търговия и има 

регламент за придобиване и прехвърляне на Бели сертификати, то това ще подпомогне 

процеса за изпълнение на мерки за енергийна ефективност на чисто пазарен принцип. 

Информация по състоянието на ЕЕ в Европа: 

 Миналата година 17 страни членки на Европейския съюз са заявили, че имат или 

възнамеряват да въведат схема за търговия на „Бели сертификати“. 
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Бели сертификати 

СЪЩНОСТ: 

 Счетоводен инструмент - Доказват, че определено 

количество енергия е спестено на определено място и за 

определен период от време. 

 Търгуем инструмент - Принадлежат първоначално на лицето, 

реализирало спестявания, а в  последствие на лицето, което е 

ги е придобило. 

ОСОБЕНОСТИ: 

 допълват съществуващите политики и мерки за енергийните спестявания 

 в основата стои задължението за енергийни спестявания, вменено на търговци на енергия 

 издаването на БС се извършва след верификация на енергийните спестявания от независим  

орган 

БС се изтеглят от обръщение след като бъдат използвани от задълженото лице, за да докаже 

постигнати цели спрямо предварително зададена цел 

 съществена роля на компаниите за енергийни услуги (EСКО) 

Значителен международен опит: Италия, Франция, Великобритания, Дания, Полша, Белгия, 

Австралия, САЩ/Кънектикът, Китай и др. 
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Предпоставки и изисквания за схемата в България 

СЪЩЕСТВЕНИ ПРЕДПОСТАВКИ: 

 световно признат и прилаган пазарен механизъм за насърчаване на ЕЕ 

 насърчава инвестициите в ЕЕ, без допълнителни разходи за  бюджета 

 улеснява навлизането на търговците на пазара на енергоефективни услуги при крайния 

потребител 

 осигурява обективна и прозрачна оценка на енергийните спестявания 

 води до по-големи спестявания от очакваните при по-ниски от предвидените разходи 

(„Доклад за напредъка по ЕЕ в ЕС – 2013“). 

РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ: 

 да предвижда участието на всички  заинтересовани лица на пазарен принцип 

 да породи допълнително търсене на търговски обезпечени проекти за ЕЕ, без да се 

разчита на бюджетни субсидии 

 да включва максималното използване на действащото законодателство, на 

съществуващите административни структури и на действащата схема за задължения 

 да минимизира административните разходи за въвеждане на търговия с БС в страната. 
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Особености на модела 

БЯЛ СЕРТИФИКАТ: 

Стойност: един бял сертификат на българския пазар се определя като един тон нефтен 

еквивалент първична енергия (1 БС = 1 toe). 

Валидност: При дългосрочни мерки с технически живот по-дълъг от пет години, кумулативната 

стойност на спестяванията се разпределя пропорционално в рамките в пет годишен период. 

При краткосрочни мерки с технически живот по-кратък от пет години, кумулативната стойност 

на спестяванията ще бъде разпределена пропорционално в рамките на двугодишен период. 

  
ПРИХОДИ РАЗХОДИ БАЛАНС 

 

Покачване  

на 

цената на 

енергията  

(добавка  

към цената 

или 

тарифата) 

Такси 

 
Санкции 

ОБЩО 

приходи 

Одит 

/ 

Проверка 

Административни  

дейности 

Компенсац

ии 

Помощи за 

енергийно 

бедни 

домакинства 

ОБЩО, 

разходи 
  

За 1 

БС 

лева 

251 50 0 302 150 2 152 25 302 0 

Общо 

млн. 

лв. 

35,3 7,0 0 42,3 21 0,3 21,3 3,6 42,3 0 



SUSTAINABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY 

8 

Особености на модела 

Извод: 

 Големите разходи за доказване на енергийните спестявания могат да бъдат намалени 

значително чрез опростяване на процедурите: един одит, методики за енергийни 

спестявания, онлайн процедури. В този случай разходите за механизма ТБС ще падне под 

0,1% от цената на продаваната енергия.  

Рамкови условия: 

1. Приходите са приравнени с разходите. 2. Компенсациите на търговците са изравнени със 

сумата от административните разходи и разходите за одит. 3. Предвидени са два одита. 4. 

Нарастването на цената на енергията (добавка към тарифата) е до 0,38%. 5. Предвидените 

помощи за енергийно бедни домакинства са около два пъти повече от нарастване на цената 

на енергията.  
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Модел за България 

http://whitecertificates.bg/ 
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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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Основни предизвикателства пред 

проекти за изпълнение на мерки за 

енергийна ефективност: 

- Повечето от проектите са 

изпълнени чрез европейско 

финансиране с много сложни 

процедури; 

 

- Сградния фонд е с много лоша 

или никаква поддръжка от 

десетилетия насам. 

Препоръчително е 

енергоспестяващите мерки да 

бъдат изпълнявани заедно с 

ремонтни дейности – 

допълнителен бюджет за такава 

работа не е допустим по 

европейските програми; 

- Изчислителната базова линия не съответства на 

действителното енергопотребление. Не се 

получават действителни енергийни спестявания 

след изпълнението на ЕСМ; 
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Основни предизвикателства пред проекти за изпълнение на мерки за 

енергийна ефективност: 

- Недостиг на човешки ресурс за управление на проекта; 

 

- Пречки за гъвкаво договаряне на ЕСКО услуги; 

 

- Сравнително ниски цени на енергията (особено при домакинствата); 

 

- Липса на достатъчно образованост и информираност за предимствата на 

проекти за енергийна ефективност; 

 

- Недостатъчна квалификация на строители и монтажници; 

 

- Сложност на въведените регулации по отношение на строителни дейности 

енергийна ефективност и недостатъчно добър контрол. 
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Обследване за енергийна ефективност – рискове: 

- Обследване за ЕЕ ≠ Технически проект 

- Липса на опит, на входящи данни за сградата, на 

комуникация със собствениците  

- Неправилни измервания, допускания, изчисление или 

използване на софтуерни продукти 

- ЕСМ не са подходящи за конкретна система или сграда 
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Технически проект – рискове: 

- Проекти за ЕЕ, които не са преминали през 

етап техническо проектиране – строители и 

монтажници знаят как да се справят! 

- Не добро познаване на законодателството в 

областта на ЕЕ 

- Преоразмеряване на съоръжения – „за 

всеки случай“ 

- Прилагане на стандартен подход без да се 

отчита необходимостта от параметри за 

въвеждането в експлоатация, за дейности 

по експлоатацията и поддръжката.  
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Строителство – рискове: 

- Лошо качество на строителната работа, 

недостатъчно квалифициран и опитен 

персонал  

- Недостатъчен контрол на процеса от 

отговорните лица 

- Непредвидена строителна работа – липса 

на бюджет 

- Използване на най-евтин материал, който 

не е  съвместим 
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Въвеждане в експлоатация и експлоатация – 

рискове: 

- Липса на подходящи настройки на 

системите и оборудването 

- Лоша или липса на поддръжка 

- Не се прави периодична проверка на 

работата на системите 
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БЛАГОДАРЯ! 

 

Ивайло Алексиев 

Изпълнителен директор 

 

Агенция за устойчиво енергийно развитие 

 

Тел: +359 2 915 40 10 

факс: +359 2 981 58 02 

E-mail: IAleksiev@seea.government.bg 

Web: www.seea.government.bg 


