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I.

ВЪВЕДЕНИЕ. НАЦИОНАЛНИ ЦЕЛИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.

Националният интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 20212030 (Интегриран план/ИНПЕК)/Планът) е изготвен в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС)
2018/1999 и формулира целите, приоритетите и политиките за повишаване на енергийната
ефективност в страната.
По измерение „Енергийна ефективност“ от Плана България ще насочи усилията си към постигане на
енергийни спестявания в крайното енергийно потребление - съсредоточавайки се върху
подобряване на енергийните характеристики на сградите, както и в производството, преноса и
разпределението на енергия. В съответствие с приоритетите на ЕС за повишаване на енергийната
ефективност България поставя енергийната ефективност на първо място, предвид значението й за
подобряване на енергийната сигурност на страната чрез намаляване на зависимостта от внос на
енергия, за намаляване разходите за енергия на бизнеса и домакинствата, за създаване на повече
работни места, за подобряване качеството на въздуха и за намаляване емисиите на парникови
газове и повишаване качеството на живот на гражданите.
В тази връзка са определени национални цели за постигане на 27,89% намаление на потреблението
на първична енергия и 31,67% намаление на крайното потребление на енергия до 2030 г., спрямо
референтния сценарий PRIMES 2007 г. В количествено изражение националните цели на страната
до 2030 г., посочени в ИНПЕК, са:
-

Първично потребление на енергия - 17 466 ktoe

-

Крайно потребление на енергия - 10 318 ktoe

В ИНПЕК и в приложената към него Дългосрочна национална стратегия за подпомагане
обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.
(Дългосрочната стратегия) са определени етапните цели за обновяване на жилищните и
нежилищните сгради в страната:
Табл. I-1: Показатели и етапни цели за обновяване на жилищния и нежилищен сграден фонд
Показател

Мярка

Спестена енергия общо
Жилищни сгради

GWh

Нежилищни сгради
Обновена площ
Жилищни сгради
Нежилищни сгради
Обновена площ от
съществуващият сграден фонд в
момента
Спестяване на емисии СО2
Жилищни сгради
Нежилищни сгради

m

2

%

тон

2021-2030

2031-2040

2041-2050

2 917

6 502

7 329

2477

5694

6294

440

808

1035

22 203 509

49 570 668

55 823 015

19 026 656

43 735 175

48 343 297

3 176 852

5 835 493

7 479 718

8%

18%

20%

1 306 435

2 891 610

3 274 453

1 065 184

2 448 461

2 706 441

241 251

443 149

568 012
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Етапните цели не са линейно определени. Отчетени са националните аспекти от прилагането на
политиките за енергийна ефективност до момента, като използването на високи грантови
компоненти в схемите за стимулиране, ограниченият опит със структурирането и популяризирането
на финансови инструменти.
Така поставените цели в сградния сектор, заедно с редица други политики и мерки, се очаква да
имат принос в изпълнението на задълженията по чл. 7 от Директива (ЕС) 2018/2002 за изменение на
Директива 2012/27/ЕС. Националната кумулативна цел за за енергийни спестявания за периода
2021-2030 г. е в размер на 4 357,55 ktoe и в България тя се изпълнява чрез прилагане на комбиниран
подход – алтернативни мерки и Схема за задължения за енергийна ефективност.
Нормативни и стратегически документи в областта на енергийната ефективност:
Закон за енергийната ефективност, в сила от 12.03.2021 г.
Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България
2021-2030
Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на
националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.

II.

ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ОПИСАНИЕ

Анализът на състоянието на енергийната ефективност в страната и на годишния напредък по
изпълнението на политиката и мерките за повишаване на енергийната ефективност, включително
на изпълнението на целта по чл. 14а, ал. 1 от ЗЕЕ (Анализът) се изготвя от Агенцията за устойчиво
енергийно развитие (АУЕР) на основание на чл. 11, ал. 6, т. 18 от Закона за енергийната ефективност
(ЗЕЕ) и е в съответствие с изискуемите елементи, посочени Приложение XIV от Директива
2012/27/ЕС. Анализът за 2021 г. проследява изпълнението на дейностите и мерките от ИНПЕК,
Дългосрочната стратегия за обновяване на сградите и всички останали политики и мерки, които
оказват пряко въздействие върху изпълнението на националните цели.
Годишният анализ е изготвен на база на представената в АУЕР информация за изпълнените проекти,
дейности и мерки по ЕЕ от организациите и институциите, имащи конкретни задължения по ЗЕЕ.
Анализът съдържа базова статистическа информация, анализира състоянието и тенденциите на ЕЕ
на национално ниво през 2020 г. - последната година, за която има официални статистически данни
за енергийната интензивност на икономиката. Разгледани са отделните сектори на икономиката,
като са отразени измененията на основните показатели – брутна добавена стойност (БДС),
енергийно потребление и енергийна интензивност. За секторите със стабилно или нарастващо
потребление е направен анализ на съответните причини. Анализът съдържа и информация за
основните мерки със законодателен и друг характер, прилагани в страната, пълната застроена площ
на сградите, ползвани и притежавани от централната администрация, които към 1 януари 2022 г. не
отговарят на изискванията за енергийни характеристики (ЕХ) по чл. 5, параграф 1 от Директива
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2012/27/ЕС. В Годишния анализ е отчетено изпълнението на Националната схема за задължения,
въведена съгласно изискванията на чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС - изпълнението на мерки за
повишаване на ЕЕ от търговците с енергия и на действащите през 2021 г. алтернативни мерки.
Изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания по Националната схема за
задължения за ЕЕ е определено на базата на постигнати енергийни спестявания от търговците с
енергия, доказани по реда на ЗЕЕ.
В настоящия анализ е направен преглед на действащите механизми за финансиране на мерки за
повишаване на ЕЕ, както и оценка на ефекта от тяхното прилагане през предходната година.
Информацията е получена от отговорните институции и управляващите органи на Оперативните
програми, както и от официалните интернет страници на съответните организации.
III. БАЗОВА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Таблица III-1: Базова статистическа информация за 2020 г.
№

Ключов показател, за потребление на
енергия

Стойност

Мерна
единица

Източник

1

Първично енергийно потребление

171 91,9

ktoe

НСИ/Евростат

2

Крайно енергийно потребление(1)

9 512,7

ktoe

НСИ/Евростат

2 646,4

ktoe

НСИ/Евростат

3 215,3

ktoe

НСИ/Евростат

2 382,2

ktoe

НСИ/Евростат

1 079,9

ktoe

НСИ/Евростат

3
4
5
6

Крайно енергийно потребление на сектор
„Индустрия“
Крайно енергийно потребление на сектор
„Транспорт“
Крайно енергийно потребление на сектор
„Домакинства“
Крайно енергийно потребление на сектор
„Услуги“

7

Добавена стойност в сектор „Индустрия“(2)

20 716

млн. лв.

НСИ

8

Добавена стойност в сектор „Услуги“(2)

59 091

млн. лв.

НСИ

9

Общ доход средно на домакинство(9)

15 088

лв.

НСИ

10

Общ брой домакинства (средно 2020 г.)

3 014,789

хил.

Експертна
оценка

11

Брутен вътрешен продукт(2)

96 907

млн. лв.

1 073,9

ktoe

Евростат

459,0

ktoe

Евростат

874,3

ktoe

Евростат

Брутно производство на електрическа
12 енергия от термични централи за
производство на електрическа енергия (ТЕЦ)
Брутно производство на електрическа
енергия от централи за комбинирано
13
производство на топлинна и електрическа
енергия (ТФЕЦ)
14 Производство на топлинна енергия от ТЕЦ (5)

НСИ

8

№
15
16
17
18
19
20

Ключов показател, за потребление на
енергия
Производство на топлинна енергия от
централи за комбинирано производство на
топлинна и електрическа енергия (ТФЕЦ) (6)
Горива, използвани от ТЕЦ
Горива, използвани от централи за
комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия (ТФЕЦ)(7)
Загуби на енергия при пренос и
разпределение (за всички горива)(8)
Общо извършена работа по превоз на
пътници (транспорт с изключение на лични
автомобили)(3)
Общо извършена работа по превоз на
товари(3)
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Общо изминато разстояние(3)
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Население (средногодишно 2020)

Стойност

Мерна
единица

685,4

ktoe

Евростат

3 173,0

ktoe

Евростат

1 584,2

ktoe

Евростат

397,6

ktoe

НСИ/Евростат

7 928
34 749

млн.
пътникокилометри
млн. тонкилометри

-

километри

6 934,015

хил.

Източник

НСИ
НСИ
НСИ

Производство на топлинна енергия от
175,8
ktoe
Евростат
районни отоплителни централи(4)
Горива, използвани от районни отоплителни
24
249,6
ktoe
Евростат
централи(4)
(1)
Без климатична корекция
(2)
По базови цени от 2015 г.
(3)
С изключение на транспорта по нефтопроводи
(4)
Данни за съоръжения само за топлинна енергия (котли на горива и др.)
(5)
Включително производството на отпадна топлинна енергия в индустриални инсталации (сума от
ред 15 и ред 23)
(6)
Включително използването на производството на отпадна топлинна енергия от индустриални
инсталации
(7)
Данни, необходими за проследяване на повишаването на ефективността на комбинираното
производство на топлинна и електрическа енергия
(8)
Базови данни, необходими специално за мерките по въвеждането на чл. 15 от Директива
2012/27/ЕС
(9)
По текущи цени
23

IV.

АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ В Р БЪЛГАРИЯ

При изготвяне на анализа са използвани данни на Евростат и на Националния статистически институт
(НСИ) като данните са в въответсвие с изменената през 2018 г. методология за изготвяне на
енергийни баланси, съгласувана с основните препоръки на IRES (Международна препоръка за
енергийната статистика).
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IV.1. Първично енергийно потребление, първична енергийна интензивност

Фиг. IV.1: Брутен вътрешен продукт (БВП), Първично енергийно потребление (ПЕП) и Първична
енергийна интензивност (ПЕИ) в периода 2008-2020 г., индекси 2008=100%.

На фиг. IV.1 са показани индексите на изменението на Брутния вътрешен продукт (БВП), ПЕП
и ПЕИ в периода 2008-2020 г., като индексът през 2008 г. е приет за 100%.
След спад на БВП през 2009 г., следва период на сравнително устойчив ръст до 2019 г., когато
БВП нараства с 21,9% в сравнение с 2008 г.
Първичното енергийно потребление (ПЕП) намалява през 2009 г. и 2013 г., когато достига
най-ниското равнище за периода. В края на 2019 г. ПЕП остава с 3,3% по-ниско в сравнение с 2008 г.
През кризисната 2020 г. в сравнение с 2019 г.:
-

БВП отбелязва значителен спад от 4,4 %

-

Намалението на ПЕП е още по-голямо с 5,6 %

-

Тъй като ПЕП намалява по-бързо от БВП, то ПЕИ също намалява с 1,3 %.

Главните фактори, които определят изменението на ПЕП и ПЕИ са:
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 Ефективността на преобразуване, пренос и разпределение на енергията от енергийния
сектор до крайните потребители, което води увеличаване на съотношението между
крайно и първично енергийно потребление.
 Ефективността на използване на енергията от крайните потребители, което води до
намаляване на Крайната енергийна интензивност (КЕИ).
Съотношение крайно/първично енергийно потребление:
Съотношението между КЕП и ПЕП зависи от ефективността на процесите на преобразуване,
пренос и разпределение на енергията, от използването на енергия от някои възобновяеми
източници (без биогорива), от вноса/износа на горива и електрическа енергия, от неенергийното
потребление на горива и др.
В резултат на въздействието на посочените по-горе фактори съотношението между КЕП и
ПЕП от 52,9% през 2019 нараства до 55,3 % през 2020 което означава по-малко загуби в енергийния
сектор.
През 2020 г., в сравнение с 2019 г., съотношението между КЕП и ПЕП нараства до 55,3 %,.
Намаляването на тези загуби е резултат главно на:
-

Намаляване загубите при производството и преноса на електроенергия поради
намаления с над 40 % износ на електронергия през годината в резултат на кризата.

-

Произведената енергия от ВЕИ отбелязва малък ръст, но в същото време, поради
значителното намаляване на ПЕП (5,6 %), нейният дял в енергийното потребление
нараства, което също намалява загубите в енергийния сектор.
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IV.2. Крайно енергийно потребление, крайна енергийна интензивност

Фиг. IV.2-1: Брутен вътрешен продукт, крайно енергийно потребление (КЕП) и крайна енергийна
интензивност (КЕИ) в периода 2008-2020 г., индекси 2008=100%.
За периода 2008-2019 г. КЕП рязко намалява и достига най-ниска стойност през 2009 г. В края
на периода, през 2019 г., то остава практически на нивото на 2008 г. (само с 0,8% ръст)
Ръстът на БВП през периода 2008-2019 г. е 21,9%, а КЕИ намалява с 17,3%.
През 2019 г., в сравнение с 2018 г., КЕП намалява с 0,5%, а КЕИ намалява значитено - с 4,1%
до 0,095 kgoe/лв.2015.
През кризисната 2020 г., както през предходните години, се наблюдават минимални
структурни промени в дела на различните сектори при формиране на БДС, които не оказват
съществено влияние за намаляване на КЕИ. Това означава, че измененията на КЕИ се дължат на
изменения на енергийната интензивност в рамките на основните сектори на крайното енергийно
потребление, а не на изменение съотношението между по енергоинтензивни сектори (индустрия,
траанспорт) към по-малко енергоинтензивни сектори (услуги, селско стопанство).
През 2020 г. в сравнение с предходната година:
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-

КЕП намалява с 1,9 %

-

Тъй като БВП намалява повече от КЕП (4,4 %), то КЕИ нараства с 2,6 %.

Нарастването на крайната енергийна интензивност през 2020 г. означава, че намаляването
на първичната енергийна интензивност се дължи изцяло на намаляване загубите в енергийния
сектор.
Изменението на КЕП по основните сектори, които потребяват енергия през периода 20082020 г., е показано на фиг. IV.2-2.

Фиг. IV.2-2: Крайно енергийно потребление по сектори 2008-2020 г.
През периода 2008-2019 г. енергийното потребление намалява единствено в сектор
„Индустрия“ (с 22,6%). В останалите сектори се наблюдава нарастване на потреблението, както
следва:


2,2% ръст на потреблението в сектор „Домакинства”;



Над 18,2% ръст в сектор „Транспорт“, който от 2009 г. стабилно измества сектор
„Индустрия” като най-голям потребител на енергия;



29% ръст в сектор „Услуги”.
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В сравнение с 2019 г., през 2020 г. потреблението на енергия нараства единствено в сектор
„Домакинства“, и то значително - 10,3 %
В другите сектори енергийното потребление намалява:
-

В сектор „Услуги“ потреблението намалява с 14,8 % в следствие на кризата и затварянето
или частичната работа на хотели, ресторанти, училища, спортни зали и т.н.

-

В сектор „Транспорт” - с 5,7 %.

-

В сектор „Индустрия“ намалението е минимално 1 %.

IV.3. Енергийно потребление в сектор „Индустрия“

Фиг. IV.3-1: Брутна добавена стойност (БДС), крайно енергийно потребление и крайна енергийна
интензивност на сектор Индустрия в периода 2008-2020 г., индекси.
В сектор „Индустрия” през 2009 г. и 2010 г. произведената добавена стойност намалява с
общо 10% за двете години. Още по-значително е намалението на потреблението на енергия от
сектора (30%), което води до намаляване и на енергийната интензивност.
През 2019 г. в сравнение с предходната 2018 г. БДС намалява с 0,5%, а енергийното
потребление с 2,1%, което води до намаляване на енергийната интензивност с 1,6%. Намалението
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на енергийната интензивност през 2019 г. е положителна тенденция след две последователни
години - 2017 г. и 2018 г., в които енергийната интензивност нарастваше.
Декомпозиционният анализ (Фиг. IV.3-2) е наличен за периода 2008-2019 г. и показва
главните причини за изменение на КЕП в сектор ”Индустрия” през същия период.

Фиг. IV.3-2: Причини за изменението на енергийно потребление на индустрията през
периода 2008-2019 г.
Източник: Инструмент „Декомпозиционен анализ“ на ODYSEE-MURE
От показаните на фигурата данни могат да се направят следните изводи:


Нарастването на БДС в сектора през разглеждания период трябва да повиши КЕП с 0,42
Мtoe.



Структурните промени водят до намаляване на енергийното потребление с 0,21 Мtoe.
Това e общия ефект от намаляване делът на браншовете с висока енергийна
интензивност за сметка на браншове с по-ниска енергийна интензивност през
разглеждания период.
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Енергийните спестявания в резултат на подобряване енергийната ефективност
намаляват потреблението с 0,72 Мtoe.



Други и неотчетени причини намаляват потреблението с 0,18 Мtoe.

В резултат на действието на всички посочени по-горе фактори КЕП в сектор „Индустрия“
намалява с 0,68 Мtoe от 2008 г. до 2019 г. Намалението на КЕП през периода 2008-2019 г. се дължи
изцяло на ефекта от повишаване на ЕЕ.
През 2020 г., в сравнение с 2019 г., БДС намалява значително - с 8,2%. В същото време
енергийното потребление намалява само с 1%, което води до значителен ръст на енергийната
интензивност с 7,9 %. (Фиг. IV.3-1)

IV.4. Енергийно потребление в сектор „Транспорт“

Фиг. IV.4-1: Брутен вътрешен продукт, енергийно потребление и енергийна интензивност на сектор
„Транспорт“ в периода 2008-2020 г., индекси 2008=100%.
Транспортът е секторът, в който дългосрочната тенденция в потреблението на енергия е найнеблагоприятна. От 2009 г. сектор „Транспорт” измести сектор „Индустрия“ като най-голям
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потребител на енергия. През следващите години тази тенденция се засилва. Следва да се има
предвид, че над 90% от използваните в сектора горива са от внос, което го прави най-уязвим по
отношение енергийната сигурност.
Енергийната интензивност в сектор „Транспорт” се изчислява по отношение на целия БВП,
тъй като той обслужва всички сектори, затова енергийната интензивност не може да бъде пряко
сравнявана с тази в другите сектори, в които енергийното потребление е отнесено само към
добавената стойност на съответния сектор.
През периода 2008-2019 г., енергийното потребление в сектор „Транспорт” се увеличи със
18,2% (без международния въздушен транспорт), при ръст на БВП от 21,9%, което води до
минимално намаляване на енергийната интензивност с 3%.
През 2019 г. в сравнение с 2018 г.:


КЕП в сектор ”Транспорт” нараства с 1,1%;



БВП нараства с 3,7%;



Енергийната интензивност на сектора намалява с 2,5%.

През периода 2016-2019 г. тенденцията е енергийната интензивност в сектор „Транспорт” да
намалява. Главният потребител на горива и енергия в транспорта е автомобилния транспорт, като
неговия дял през 2019 г. нараства в сравнение с предходната година и достига 97% от общото
потребление на сектора.
На Фиг. IV.4-2 са показани причините за изменението на потреблението на енергия в
транспорта през периода 2008-2019 г.
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Фиг. IV.4-2: Причини за изменението на енергийно потребление на транспорта през
периода 2008-2019 г.,
Източник: Инструмент „Декомпозиционен анализ“ на ODYSEE-MURE
Енергийното потребление в сектор „Ттранспорт” през периода 2008-2019 г. расте, което се
дължи на следните фактори:


Увеличаване на транспортната дейност, което води до ръст на енергийното
потребление с 0,43 Мtoe.



Структурни промени (промяна на дяловете на различните видове транспорт), водят до
ръст на потреблението с 0,22 Мtoe. Това означава, че през периода е намалява делът на
енергоефективните видове транспорт (железопътен, воден, тръбопроводен) и се е
увеличил делът на автомобилния транспорт.



Знаителна е ролята на поведенческите фактори (увеличено използване на лични
автомобили, повече пътувания )

и

на намалено натоварване на транспортните

средства, увеличаване на задръстванията в градските центрове и т.н. които водят до
ръст на потреблението с 0,75 Мtoe.
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Енергийните спестявания в резултат на подобряване на енергийната ефективност са
единственият фактор, който намалява потреблението с 0,67 Мtoe.

В резултат на действието на всички посочени по-горе фактори КЕП в сектор ”Транспорт”
расте с 0,73 Мtoe от 2008 г. до 2019 г.
През 2020 г. в сравнение с 2019 г.:


КЕП в сектор ”Транспорт” намалява с 5,7%;



БВП намалява с 4,4%;



Енергийната интензивност на сектора намалява с 1,4%.

Фиг. IV.4-3: Крайно енергийно потребление общо и по видове транспорт в периода 2006 –
2020 г. (ktoe), Източник: МТС по данни на НСИ
* общото крайно потребление в транспорта включва освен нефтените горива и
електроенергията за БДЖ/градски транспорт и природния газ за автомобилите
** с изключение на морския и тръбопроводния транспорт
Съгласно данните на НСИ за 2020 г. действителният дял на автомобилния транспорт от
общото енергийно потребление в транспорта за 2020 г. е 97%. В същото време автомобилният
транспорт консумира почти изцяло горива на базата на нефтени продукти, докато да речем
релсовият транспорт, който е много по-енергоефективен − при него повече от половината от
потреблението е електроенергия (за 2016 г. – 64 %, за 2018 г. – 68 %, а за 2020 г. е 74%).
Същевременно автомобилният транспорт е незаменим в много случаи, тъй като железопътната
мрежа, вътрешният воден или крайбрежният транспорт не покриват всички необходими места, до
които трябва да бъдат транспортирани товари. Крайното енергийно потребление е намаляло,
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спрямо предходните 2018 г. и 2019 г. Това се дължи на намаленото потребление на автомобилния
и въздушния транспорт. Само в железопътния транспорт се наблюдава покачване спрямо нивата от
предходните години.

IV.5. Енергийно потребление на сектор „Домакинства“

Фиг. IV.5-1: Индивидуално парично потребление, енергийно потребление и енергийна
интензивност на индивидуалното потребление на сектор „Домакинства“ в периода 2008-2020 г.,
индекси 2008=100% .
Енергийната интензивност в сектор сектор „Домакинства“ се изчислява по отношение на
ръста на индивидуалното парично потребление на домакинствата и също не може директно да бъде
сравнявана с енергийната интензивност на секторите, които създават добавена стойност.
Тенденцията в паричното потребление на домакинствата през периода 2008-2019 г. е на
устойчив ръст, като изключение са само 2009 г. и 2013 г. В края на периода, през 2019 г., паричното
потребление на домакинствата е с 25,7% по-високо в сравнение с 2008 г.
Енергийното потребление расте достига максималната си стойност през 2011 г. В края на
периода, през 2019 г., то е само 2,2% по-високо от това през 2008 г.
След 2011 г. енергийната интензивност на сектора намалява и през 2019 г. достига до 81,3%
от нивото през 2008 г.
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През 2019 г. в сравнение с 2018 г. се наблюдава:


Ръст на паричното потребление с 5,4%.



Спад на енергийното потребление с 3,1%.



Намаляване на енергийната интензивност с 8,1%.

Две поредни години – 2018-2019 г., енергийната интензивност по отношение на паричното
потребление намалява значително, което е показател за повишена ефективност на използване на
енергията от домакинствата.
На фиг. IV.5-2 е показан декомпозиционния анализ на причините за изменение
потреблението на енергия от домакинствата през периода 2008-2019 г.

Фиг. IV.5-2: Причини за изменението на енергийно потребление на домакинствата през периода
2008-2019 г.
Източник: Инструмент „Декомпозиционен анализ“ на ODYSEE-MURE
От показаните на фигурата данни за периода 2008-2019 г. могат да се направят следните
изводи:
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Главната причина за ръст на потреблението е увеличената единична площ на жилище –
0,35 Мtoe.



Енергийните спестявания в резултат на подобряване енергийната ефективност
намаляват потреблението с 0,17 Мtoe.



Броят на обитаваните жилища намалява поради намаляване на населението и ефектът
е намаляване на потреблението с 0,08 Mtoe.



Разликата в климатичните условия намаляват потреблението с 0,17 Mtoe.



Други и неотчетени фактори увеличават потреблението с 0,10 Mtoe.

Под действието на посочените фактори КЕП на домакинствата расте незначително с 0,03
Мtoe през разглеждания период.
През 2020 г. в сравнение с 2019 г.:


Паричното потребление намалява незначително - с 0,4%.



Енергийното потребление в сектора отбелязва сериозен ръст - 10,3%.



Енергийната интензивност по отношение на паричното потребление нараства с 10,7%.

Този значителен ръст на енергийната интензивност в сектора очевидно е следствие на
ефектите от кризата и на първо място повишеното потребление за отопление на домакинствата през
отоплителния сезон 2019/2020.
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IV.6. Енергийно потребление в сектор „Услуги“

Фиг. IV.6-1: Брутна добавена стойност, енергийно потребление и енергийна интензивност на
сектор „Услуги“ в периода 2008-2020 г., индекси 2008=100%.
БДС и енергийното потребление в сектор „Услуги“ показват устойчива тенденция на
значително нарастване през целия период от 2008 г. до 2019 г. и в края на периода БДС е по-висок
с 30,6%, а КЕП с около 29,1%. През 2019 г. енергийната интензивност остава практически на нивото
от 2008 г. (98,9%).
Следва да се има предвид, че сектор ”Услуги” е с най-ниска енергийна интензивност - 6-7
пъти по-ниска от енергийната интензивност в сектор „Индустрия”.
На фиг. IV.6-2 е показан декомпозиционния анализ на причините за изменението
потреблението на енергия в сектор „Услуги” през периода 2008-2019 г.
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Фиг. IV.6-2: Причини за изменението на енергийно потребление на сектор „Услуги“ през
периода 2008-2019 г.
Източник: Инструмент „Декомпозиционен анализ“ на ODYSEE-MURE
От показаните на фигурата данни може да се направи следния анализ за периода 2008-2019
г.:


Нарастването на стопанската активност (БДС) допринася за повишаване на КЕП с 0,30 Мtoe.



Разликата в климатичните условия намалява потреблението с 0,1 Мtoe.



Другите фактори включват повишаването на топлинния комфорт в сградите през зимата и
лятото, увеличаването на потреблението на електрическа енергия за осветление. Тези
фактори общо увеличават енергийното потребление с 0,35 Мtoe.



Енергийните спестявания в резултат на подобряване на енергийната ефективност са
единствения фактор, който намалява потреблението. Оценката на тези спестявания в
разглеждания период е 0,20 Мtoe.



КЕП на сектор „Услуги” расте с 0,35 Мtoe.
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През 2020 г. в сравнение с 2019 г.:


БДС намалява с 3,3%.



Енергийното потребление намалява с 14,8%.



Голямото намаление на енергийното потребление при значително по-малкото намаление
на БДС води до намаляване на енергийната интензивност с 11,9 %.

Мерките за дистанционна работа и за финансова подкрепа на неработещи търговски обекти,
хотели, ресторанти и т.н. са възможно обяснение за минималното намаление на БДС при
рекордното намаление на енергийното потребление в сектора през 2020 г.

IV.7. Индекс за енергийна ефективност - ODEX
ODEX е индекс, създаден и използван в проекта ODYSSEE-MURE, за измерване на напредъка
на ЕЕ по сектори („Индустрия“, „Транспорт“, „Домакинства“ и „Услуги“). Целта е да се създаде
индикатор, максимално изчистен от влиянието на структурните промени в отделните сектори.
ODEX дава по-добра възможност за оценяване на тенденциите в областта на ЕЕ за една
година за всички сектори на икономиката, отколкото традиционно определяната енергийна
интензивност в съответния сектор, тъй като индексът „изчиства“ ефекта на структурните промени
върху потреблението на енергия и от други фактори, които не са свързани с ЕЕ.
На фиг. IV.7 е показано изменението на индексите ODEX на основните сектори в КЕП в
България за периода 2008-2019 г.
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Фиг. IV.7: Изменение на индекса ODEX по сектори в периода 2008-2019 г., индекси 2008=100%.
Източник: Проект ODYSEE-MURE

Тенденциите на изменение на ЕЕ на базата на индекса ODEX за разглеждания период (20082019 г.) по сектори са:


Значително повишаване на енергийната ефективност има в сектор „Индустрия“ - с 21%.
Индексът намалява до 79% от нивото му през 2008 г.



В сектор „Транспорт“ ODEX намалява с 14% през 2014 с сравнение с 2008 г. В
следващите години енергийната ефективност в сектора се влошава и през 2019 г.
индексът е с 4,5% над нивото на 2008 г. Ръстът на индекса се дължи главно на нарастване
броя и използването на лични автомобили.



В сектор „Домакинства“ индексът ODEX също расте и през 2019 г. е 7,8% от нивото му
през 2008 г. Трябва да се има предвид, че методът за изчисляване на индекса не може
да отчете такива важни фактори като повишаване нивото на топлинен комфорт в
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жилищата през зимата, нарастващата употреба на климатични инсталации през лятото и
на електрически уреди, което оказва голямо влияние върху потреблението на енергия в
домакинствата.


Сектор „Услуги“ е със значително по-малък дял в КЕП и с най-ниска енергийна
интензивност в сравнение с останалите сектори. В този сектор, също както и в сектор
„Домакинства“, основен потребител са сградите, като измененията на нивото на
топлинен комфорт в публичните сгради по същия начин не може да бъде отчетено с
индекса ODEX. През разглеждания период тенденцията в този сектор е найнеблагоприятна и индексът расте, като през 2019 г. надхвърля с 39% нивото си през 2008
г. Този резултат показва, че ефектът от мерките за ЕЕ, насочени към публичните сгради,
не компенсира ефекта от повишените нива на топлинен комфорт през зимата, на
климатизация през лятото, осветление и т.н.
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V.

ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА
ЕФЕКТИВНОСТ

V.1. Хоризонтални мерки
V.1.1. Национална кумулативна цел за енергийни спестявания 2014-2020 г. - Схема за
задължения за ЕЕ и алтернативни мерки
Таблица V.1.1-1: Разпределение на Националната кумулативна цел за периода 2014-2020 г.,
определена съгласно чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС, ktoe/г.

Година

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Общо 20142020 г.
С натрупване
2014-2020 г.

Национална
кумулативна цел

Съществуваща схема за
задължения1

Национална
програма
за ЕЕ на
многофамилни
жилищни
сгради2

61,7
61,7
75,2
75,2
77,1
77,1
78,3

14,2
12,7
16,8
-

7,6
23,44
16,5
16,5
16,5

Процедура
BGI6RFOP00
2 -3.0023

Финансов
механизъм на
европейското
икономическо
пространство4

Остатък за
задължените лица

11,49
11,49

7,011
7,011

47,5
49
50,8
51,76
60,6
42,1
43,3

ОПИК

506,3

345,06

1 942,7

1 396,84

През 2019 г. България подаде в ЕК искане за използване на дерогация, съгласно чл. 7 (8) от
Директива 2012/27/ЕС. За изпълнение на Националната кумулативна цел за енергийна ефективност,
определена съгласно чл. 7(1) (а) от Директива 2012/27/ЕС България заяви използването на
реализирани енергийни спестявания в периода 2011-2013 г., които отговарят на следните
обстоятелства:
а) схемата за задължения за ЕЕ на страната между 31 декември 2009 г. и 31 декември 2014 г. е била
в сила във всеки момент и е включена в първия Национален план за действие за енергийна
ефективност на Р България, представен в съответствие с член 24, параграф 2 от Директива
2012/27/ЕС;
1

Стойностите се базират на годишните отчети за изпълнението на НПДЕЕ за периода 2014 г. - 2016 г.
Стойностите се базират на отчетени от Управляващия орган спестявания и на инженерна оценка според предвидените
инвестиции по програмата. Източник: МРРБ
3 Стойностите се базират на инженерна оценка според предвидените инвестиции по програмата. Източник:
Министерство на икономиката
4 Стойностите се базират на инженерна оценка на очакваните спестявания по програмата. Източник: МЕ
2
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б) заявените спестявания на енергия са генерирани по схемата за задължения;
в) енергийните спестявания са изчислени в съответствие с приложение V от Директива 2012/27/ЕС;
г) годините, за които тези спестявания са отчетени като реализирани са 2011 г., 2012 г. и 2013 г.,
докладвани са в Националния план за действие за енергийна ефективност и в Годишните отчети за
изпълнението на Националния план за съответните години, в съответствие с член 24, параграф 2 от
Директива 2012/27/ЕС.
Обобщената оценка на изпълнението на Националната кумулативна цел за енергийна ефективност
за периода 2014-2020 г., посочена в Таблици V.1.1-2 и V.1.1-3, включва количествата енергийни
спестявания за периода 2011-2013 г., защитени с искане за дерогация по чл. 7(8) от Директива
2012/27/ЕС, изменена с Директива (ЕС) 2018/2002.
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Нови спестявания

Общо годишни
спестявания
Кумулативни
спестявания 2015 г.

Нови спестявания

Общо годишни
спестявания

Кумулативни
спестявания 2016 г.
Нови спестявания

Общо годишни
спестявания

Кумулативни
спестявания 2017 г.

Нови спестявания

Общо годишни
спестявания

Кумулативни
спестявания 2018 г.

Нови спестявания
Общо годишни
спестявания
Кумулативни
спестявания 2019 г.

Нови спестявания
Общо годишни
спестявания

Кумулативни
спестявания 2020 г.

Общо годишни
спестявания (само
нови мерки)

Таблица V.1.1-2. Обобщена оценка на изпълнението на Националната кумулативна цел за енергийна ефективност за периода 2014-2020
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

GWh
965,2
737,0
1702,2
2667,5
917,1
2619,3
5286,8
613,6
3 232,9
8 519,7
494,8
3 727,7
12 247,3
299,4
4 027,1
16 274,4
458,5
4 485,6
20 760,0

ktoe
83,0
63,4
146,4
229,4
78,9
225,3
454,7
52,77
278,03
732,69
42,55
320,58
1 053,26
25,75
346,33
1 399,59
39,43
385,76
1 785,34

Таблица V.1.1-3. Обобщена оценка на изпълнението на Националната кумулативна цел за енергийна ефективност за периода 2014-2020
г. по тип политики, ktoe

Нови спестявания

Общо годишни
спестявания

29,5

126

276,3

-

126

402,3

-

126

528,2

-

126

654,18

-

126

780,13

Индивидуални цели за
енергийни спестявания на
собственици на ПС и на
държавни и общински
сгради (период на действие
2014-2016)

14,21

12,7

26,9

41,12

16,8

43,71

84,83

-

43,71

128,5

-

43,71

172,3

-

43,71

216

-

43,71

259,67

Схема за задължения за
енергийна ефективност

14,9

8,1

23

37,9

25

48

85,9

17,07

65,07

150,97

19,75

84,82

235,8

12,72

97,54

333,33

20,56

118,10

451,43

„Национална програма за
енергийна ефективност на
многофамилни жилищни
сгради“ (период на
действие 2016-2020)

-

-

-

-

7,6

7,6

7,6

35,7

43,3

50,9

22,8

66,1

117

8,66

74,76

192

4,62

79,38

271,12

ОПИК - Процедура
BGI6RFOP002 - 3.002
Повишаване на енергийната
ефективност в големи
предприятия (за периода
2019-2020)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,37

4,37

4,37

14,3

18,62

22,99
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Кумулативни
спестявания

Общо годишни
спестявания

150,4

Кумулативни
спестявания

Нови спестявания

96,5

Кумулативни
спестявания

Общо годишни
спестявания

42,6

Кумулативни
спестявания

53,9

Кумулативни
спестявания

Енергийни спестявания за
периода 2011-2013 г.,
заявени с дерогация по чл.
7(8) от Директива
2012/27/ЕС

Общо годишни
спестявания

Нови спестявания

2020

Общо годишни
спестявания

2019

Нови спестявания

2018

Нови спестявания

2017

Кумулативни
спестявания

2016

Общо годишни
спестявания

Тип политики/мерки за
изпълнение на
Националната кумулативна
цел за енергийна
ефективност

2015

Общо годишни
спестявания (само нови
мерки)
Нови спестявания

2014

ФМ на ЕИП 2014-2021 г. програмна област
„Възобновяема енергия,
енергийна ефективност,
енергийна сигурност“ (за
периода 2019-2020)
Общо (ktoe)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

83,01

63,4

146

229,4

78,9

225,3

454,7

52,77

278,03

732,69

42,55

-

-

320,58 1 053,26

-

-

-

-

-

-

25,75

346,33

1 399,59

39,43

385,76

1 785,34

За периода 2019-2020 г. не са докладвани енергийни спестявания от алтернативна мярка ФМ на ЕИП 2014-2021 г. - програмна област
„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.
Данните в таблицата за мярка „Схема за задължения за енергийна ефективност“ са валидни към януари 2022 г. (отчет за година Х-2). През
2021 г. задължените лица продължиха доказването на енергийни спестявания, постигнати през периода 2017 – 2020 г. Отчетната 2021 г. е
последната година, в която задължените лица за периода 2014-2020 г. можеха да доказват постигнатите спестявания за този период на
задължение. През 2021 г. влезе в сила Схема за задължения за енергийна ефективност за периода 2021 -2030. Постигнатите спестявания
от приложени през 2021 г. мерки за повишаване на енергийната ефективност не могат да бъдат използвани за доказване на индивидуални
цели от предходния период на задължение – до 31.12.2020 г. Актуална информация за напредъка по изпълнението на индивидуалните
цели за енергийни спестявания на задължените лица може да бъде намерена в портала за електронни услуги на Интернет страницата на
АУЕР в рубрика „Регистър на задължени лица“.
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За периода 2014-2020 г. Р България е постигнала 91,9% от
Националната кумулативна цел за енергийни спестявания
Изпълнението на Националната кумулативна цел за периода 2014-2020 г. се
дължи основно на приноса на алтернативните мерки, както и на използваната
дерогация по чл. 7(8) от Директива 2012/27/ЕС, изменена с Директива (ЕС)
2018/2002.
Задължените лица по Схемата за задължения – търговци с енергия,
изпълняват едва 32% от определената им цел по Схемата за задължения.

V.1.2. Национална кумулативна цел за енергийни спестявания 2021-2030 г. - Схема за
задължения за ЕЕ и алтернативни мерки
С приетия Закон за енергийната ефективност (Обн. ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.) са транспонирани
изискванията на Директива (ЕС) 2018/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември
2018 година за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност.
Съгласно изискванията на чл. 7 от Директива (ЕС) 2018/2002 за периода 2021-2030 г. се въвежда
Национална кумулативна цел за енергийни спестявания, чрез постигане на нови икономии
ежегодно в размер на 0,8% от годишното КЕП (включително в сектор „Транспорт“), осреднено за
последния тригодишен период преди 1 януари 2019 г. Националната цел на страната е определена
в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021-2030 г.
Таблица V.1.2-1. Годишни енергийни спестявания в крайното енергийно потребление за периода
2021-2030 г., ktoe (таблица 19 от НПЕК)
2021 г.

69,2

69,2

2022 г.

69,2

69,2

2023 г.

69,2

69,2

74,05

2024 г.

69,2

69,2

74,05

74,05

2025 г.

69,2

69,2

74,05

74,05

92,0

2026 г.

69,2

69,2

74,05

74,05

92,0

92,0

2027 г.

69,2

69,2

74,05

74,05

92,0

92,0

92,0

2028 г.

69,2

69,2

74,05

74,05

92,0

92,0

92,0

138,4
212,45
286,5
378,5
470,5
562,5
92,0

654,5

2029 г.

69,2

69,2

74,05

74,05

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

2030 г.

69,2

69,2

74,05

74,05

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

ОБЩО кумулативни спестявания за периода 2021 г. - 2030 г., ktoe

746,5
92,0

838,5
4 357,55

България използва възможността по Директива (ЕС) 2018/2002 за поетапно увеличение на целта (от
0,7% до 0,92%), като достигне определената кумулативната цел от 4 357,55 ktoe през 2030 г.
Националната кумулативна цел се изпълнява чрез комбинация от въвеждане на схема за
задължения за търговците с енергия и алтернативни мерки.

V.1.2.1. Национална схема за задължения за енергийна ефективност 2021
Съгласно Директива (ЕС) 2018/2002 енергийното потребление на сектор „Транспорт“ е включено в
базовата линия за определяне на националните задължения. В този смисъл и съгласно въведените
задължения в ЗЕЕ (Обн., ДВ, бр. 35 от 15.05.2015 г., …., изм. и доп., бр. 21 от 12.03.2021 г., в сила от
12.03.2021 г.), националната кумулативна цел за енергийни спестявания се разпределя 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/г.;
2. топлопреносни предприятия и доставчици на топлинна енергия, които продават
топлинна енергия на крайни клиенти повече от 20 GWh/г.;
3. крайни снабдители и търговци на природен газ, които продават на крайни клиенти
повече от 10 GWh/г.;
4. търговци на течни горива, които продават на крайни клиенти повече от 2 000 тона течни
горива годишно;
5. търговци на твърди горива, които продават на крайни клиенти повече от 13 хил. тона
твърди горива годишно.
Съгласно разпоредбите на ЗЕЕ индивидуалните цели за енергийни спестявания на задължените
лица представляват ежегодни енергийни спестявания в КЕП, които се утвърждават ежегодно до 31
март и се публикуват на интернет-страницата на АУЕР.
Националната годишна кумулативна цел на страната, посочена в Интегрирания план в областта на
енергетиката и климата на Република България 2021 - 2030 г. за 2021 г. е в размер на 69,2 ktoe. От
тях 11,07 ktoe/г. са определени за постигане чрез Схема за задължения за енергийна ефективност
(16%).
Поради разширяване на обхвата на годишното КЕП, върху което се формира Националната
кумулативна цел за енергийни спестявания, реализираните продажби на горива за транспортни
цели се включват в декларираните количества продажби на горива в сектор „Транпорт“.
Респективно групата на задължените лица с годишни индивидуални цели за ЕЕ се увеличава с
търговците на горива за крайно потребление, включително за транспортни цели.
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Списъкът на задължените лица и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания
през 2021 г. е утвърден със заповед на Министъра на енергетиката № Е-РД-16-216/07.04.2021 г.
Списъкът е публикуван на Интернет страницата на АУЕР в рубрика „Списъци“ - Поименен списък на
задължените лица по чл. 14а, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност и стойностите на
определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за 2021 г.
Измененията на ЗЕЕ въведоха промени в начините за изпълнение и доказване на постигнатите
енергийни спестявания. Начините за доказване на постигнатите енергийни спестявания са посочени
в чл. 76, ал. 1 от ЗЕЕ, като тяхното отчитане в АУЕР се извършва ежегодно в срок до 1 март, съгласно
утвърден образец на информационна форма. Удостоверения за енергийни спестявания се заявяват
от задължените лица, единствено при необходимост от прехвърляне на енергийни спестявания към
задължени лица. Независимо от начина на постигане на енергийните спестявания – самостоятелно
или чрез прехвърляне на удостоверения е необходимо да бъдат спазвани принципите на
материалност и допълнителност на Схемата за задължения – задълженото лице следва да има
водещата роля при прилагането на мерки за енергийна ефективност при краен потребител (чл. 20,
т. 4 от ЗЕЕ) и постигнатите спестявания на енергия следва да допълнителни спрямо спестяванията
на енергия от мерки, произтичащи от прилагането на законодателството на Европейския съюз (чл.
20а, ал. 1-4 от ЗЕЕ).
В допълнение на това при изчислението на енергийните спестявания се отчитат жизненият цикъл на
мерките и темпът, с който ефектът на икономиите постепенно намалява. Това изчисление отчита
икономиите, които ще се постигнат от всяко отделно действие през периода от датата на неговата
реализация до 31 декември 2030 г. (чл. 20а, ал. 5 от ЗЕЕ).
В законовия срок – 1 март 2022 г., в АУЕР постъпиха 239 информационни форми от задължените
лица с отчет на изпълнението на поставените им индивидуални цели за енергийни спестявания за
2021 г. Реализираните енергийни спестявания от прилагането на нови мерки за повишаване на
енергийната ефективност през 2021 г. от задължените лица възлизат на 196,86 GWh.
Посочените количества на реализираните енергийни спестявания от
задължените лица са актуални към 31 март 2022 г. Подадената информация от
търговците с енергия подлежи на контрол и корекции при констатиране на
неточности. Също така ЗЕЕ позволява прехвърляне на енергийни спестявания
между задължените лица, което е текущ процес. Актуална информация за
изпълнението на индивидуалните задължения на търговците с енергия може да
бъде намерена в портала за електронни услуги на Интернет страницата на АУЕР
в рубрика „Регистър на задължени лица“.
Разпоредбите на чл. 16а от ЗЕЕ дават възможност при отчитане изпълнението на индивидуалните
годишни цели задължените лица да включват спестени количества енергия при крайните клиенти,
постигнати през дадена година, като постигнати за предходните 4 или следващите три години, при
условие че мерките са изпълнени в периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2030 г. Това
позволява на задължените лица при постигане на повече енергийни спестявания в следващите
години да прехвърлят съответните количества в отчетната 2021 г.
Oтчетната година е първата година, в която се изпълнява изменената с Директива 2012/27/ЕС схема
за задължения, вкл. с участието на нова група задължени лица – търговци с течни горива. За
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доказване на изпълнението на индивидуалните си цели за енергийни спестявания тази група
задължени лица използва Методика за доказване на енергийни спестявания чрез използване на
горивни добавки в горивата на двигателите с вътрешно горене, утвърдена със Заповед № Е-РД-1694/15.02.2022 г. на министъра на енергетиката. Чрез използването на тази мярка за повишаване на
енергийната ефективност в сектор Транспорт на практика се изпълняват идивидуалните задължения
на почти всички лица в сектора. Полезният живот на тази мярка е само 1 година, което означава, че
генерираните енергийни спестявания през отчетната 2021 г. не могат да бъадт кумулирани през
следващите години в периода на задължение и съответните търговци, които са доказали
изпълнението на индивидуалната си цел чрез тази мярка, през следващите години следва да
осигурят изпълнението на по-голям обем енергийни спестявания с цел запазване на кумулативния
характер на задълженията си.
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 Задължени лица през 2022 г.
В законоустановения срок – 15 февруари 2022 г., в АУЕР постъпиха декларации за продадени през
2021 г. количества енергия и горива към крайните клиенти от общо 401 бр. лица, от които 283 бр.
задължени лица с индивидуални цели за 2022 г. 16 бр. задължени лица са декларирали
предоставяне на информация на кметовете на общини по чл. 63, ал. 10 от ЗЕЕ и ползват намаление
на определената им индивидуална годишна цел с едно на сто, съгласно разпоредбите на чл. 17 от
ЗЕЕ.
Списъкът на задължените лица и определените им индивидуални цели за енергийни спестявания
от нови мерки през 2022 г. е утвърден със заповед на Министъра на енергетиката № Е-РД-16195/29.03.2022 г. и е публикуван на Интернет страницата на АУЕР.

V.1.2.2. Алернативни мерки 2021
Съгласно разпоредбите на чл. 14б от ЗЕЕ алтернативна мярка е всяка мярка на политика, която води
до постигане на енергийни спестявания при крайното потребление на енергия, различна от схемата
за задължения за енергийни спестявания. Прилаганите алтернативни мерки следва да отговарят на
същите изисквания, на които отговаря и схемата за задължения. На тези условия могат да отговарят
национални програми за финансиране на мерки за енергийна ефективност, осигурено от държавния
бюджет на страната и от Европейски фондове и финансови механизми.
През 2021 г. оперативните програми за периода 2021-2027 г. все още не са одобрени. През отчетната
година се изпълняваха мерки по програмите от предходния програмен период.
 Изпълнение на националната програма за енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради (НПЕЕМЖС) през 2021 г.
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Програмата/
НПЕЕМЖС) е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради. Основната цел на
Програмата е чрез изпълнение на мерки за ЕЕ да се осигурят по-добри условия на живот на
гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на
жизнената среда. Програмата е aлтернативна мярка нение на Националната кумулативна цел за
енергийни спестявамния на България, определена в съответствие с чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС.
Допустими за участие по Програмата са всички 265 общини в Р България, като дейности се
осъществяват в рамките на 143 общини. БФП до 100% могат да получават сдружения на
собствениците, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост, в допустимите за
финансиране сгради.
В Таблица V.1.2-1 е представена информация относно обновените жилищни сгради, въведени в
експлоатация за периода 01.01-30.11.2021 г., размера на направените инвестиции и очакваните
спестявания на енергия. Информацията е предоставена от МРРБ.
Таблица V.1.2.2-1. Обновени жилищни сгради по НПЕЕМЖС за периода 01.01-30.11.2021 г.
Обновени сгради, брой
Подобрена жилищна инфраструктура, кв.м. РЗП
Обновени жилища, брой

17
111 307
1 414
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Очаквана икономия на енергия от обновените жилищни сгради, MWh/год.
Очаквано намаляване на емисиите на парникови газове, ktCO2/год.
Стойност на всички дейности по сградите*, лева

8 400
4,2
17 292 885,35

*Стойността на всички дейности по сградите включва както инвестицията за строителномонтажните дейности, така и инвестициите за техническо и енергийно обследване,
проектиране, оценка на съответствието, строителен и авторски надзор, инвеститорски
контрол.
 Изпълнение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ през 2021 г.
В рамките на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007-2013 (ОПРКБИ) и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 20142020 (ОПИК) се финансират проекти за въвеждане на енергоспестяващи технологии и
оползотворяване на енергията от ВИ от страна на предприятията. Двете оперативни програми са
съфинансирани от ЕС чрез ЕФРР. Проекти за прилагане на мерки за ЕЕ по ОПИК се финансират в
рамките на Инвестиционен приоритет 3.1 "Енергийни технологии и енергийна ефективност" по
приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“. Бенефициенти са съществуващи
предприятия извън сектори ”Търговия” и „Услуги”.
По информация на Управляващия орган на ОПИК през 2021 г. няма идентифицирани приключили
проекти.
 Изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) през 2021 г.
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) е съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.
Осъществяването на проекти по ЕЕ и за основно обновяване на съществуващи сгради попада в
инвестиционен приоритет „Предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност, за
интелигентното енергийно управление и за използването на възобновяема енергия в публичната
инфраструктура, включително в обществените сгради и в жилищния сектор“ - в рамките на следните
приоритетни оси:


Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“;



Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните
райони“.

Подкрепата за постигане на специфичните цели включва примерни допустими дейности в жилищни
сгради, студентски общежития, административни сгради на държавната и общинската
администрация и общински публични сгради на образователната, културната и социалната
инфраструктура.
Допустими за подкрепа са само сгради, проектирани преди 1999 г. Финансират се само проекти,
които водят до постигане минимум клас на енергийно потребление „С“ или проекти, които водят до
енергийни спестявания от повече от 60% в случай, че мерките за ЕЕ са съпътствани от основно
обновяване.
Информацията за изпълнението на проектите по ОПРР през 2021 г. е предоставена от МРРБ.
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 Обществени сгради
През 2021 г. по ОПРР са приключили 15 проекта за повишаване на енергийната ефективност на
обществени сгради с бенефициенти общините: Бургас, Берковица, Червен бряг, Поморие,
Свиленград, Разлог, Севлиево, Крумовград, Пещера, Мездра, Нови пазар - с по 1 проект, а общините
Петрич и Генерал Тошево - с по 2 проекта.
Общата стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ по тези проекти е в размер на
14 767 755,30 лева. Очакваното понижаване на годишното потребление на първична енергия от
обществени сгради е 9 472 934,10 kWh/год. Очакваното годишно намаляване на емисиите на
парникови газове е 3 718,78 тона CO2екв.
Енергийните спестявания в крайното потребление на енергия на базата на експертна оценка на АУЕР
възлизат на 4 376,273 MWh/год. За оценката са използвани данните за спестена първична енергия
и коефициент, изчислен от използваните горива и енергии в сектор „Услуги“ от НСИ и референтните
стойности на коефициента, отчитащ загубите за добив/производство и пренос на енергия за
различните горива и енергии от Приложение 3 на Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г.
 Жилищни сгради
През 2021 г. по ОПРР са приключили 7 проекта за повишаване на енергийната ефективност на
жилищни сгради с бенефициенти общините: Ловеч, град Добрич, Девин, Карнобат, Попово - с по 1
проект и община Сандански с 2 проекта.
Общата стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ по тези проекти е в размер на
9 024 996,20 лева. Очакваното годишно намаляване на емисиите на парникови газове е 1 989,79
тона CO2екв.
Спестяването на енергия при крайното потребление в жилищни сгради възлиза на 2 526,314 MWh/г.
по инженерна оценка на АУЕР. За оценката на спестяванията на крайна енергия на базата на
спестените емисии парникови газове са използвани данни за вида горива и енергии в сектор
„Домакинства“ от НСИ и данни за коефициента на екологичен еквивалент на съответната
енергия/гориво от Приложение 4 на Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г.
Таблица V.1.2.2-2. Резултати от изпълнението на ОПРР през 2021 г.

14 767,8
9 025

Спестена крайна
енергия
GWh/год.
4,38
2,53

Спестени
емисии
Хил. тона CO2екв
3,72
1,99

23 792,8

6,91

5,71

Брой
проекти

Инвестиции
Хил. лв.

Обществени сгради
Жилищни сгради

15
7

Общо
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 Изпълнение на интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на
качеството на атмосферния въздух“ през 2021 г.
Главната цел на интегрирания проект е подобряване качеството на въздуха в общините София,
Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана. Основният инструмент за постигане на целта
39

е разработване и прилагане на схема за преход към алтернативни форми за отопление на
домакинствата в шестте общини. Схемата включва преминаване от отопление на дърва и въглища
към отопление на пелети, газ или използване на централна топлофикация. Интегрираният проект е
с продължителност 6 години – от октомври 2018 г. до октомври 2024 г. Бюджетът на проекта е 16,7
млн. евро, като финансовият принос от Европейската комисия е 60%.
Въпреки, че основната цел на проектa е да се намалят фините прахови частици, които са основният
замърсител на атмосферния въздух в големите градове, подмяната на неефективните уреди има
пряк енергоспестяващ ефект. Освен това изпълнението на мярката има и допълнителни ползи, като
намаляване на енергийната бедност, подобряване качеството на живот на домакинствата,
икономически и социални ползи.
През 2021 г., в рамките на Пилотната фаза на Проекта, в Столична община са монтирани и въведени
в експлоатация 125 броя отоплителни уреди, от които 8 броя газови и 117 броя пелетни устройства,
които са заменили съществувашите в домакинствата стари отоплителни уреди, работещи на дърва
и въглища. В община Бургас са подменеи 74 броя отоплителни уреди, в община Русе – 65 броя, в
община Стара Загора – 63 броя, в община Велико Търново – 55 броя и в община Монтана – 50 броя
отоплителни уреди.
Подменените уреди по типове са както следва:
-

Топловъздушна пелетна камина 6 KW
Топловъздушна пелетна камина 8 KW
Топловъздушна пелетна камина 10 KW
Топловъздушна пелетна камина 12 KW
Пелетна камина с водна риза 12 KW
Пелетна камина с водна риза 18 KW
Пелетна камина с водна риза 25 KW
Пелетен котел с водна риза 25 KW
Пелетен котел с водна риза 33 KW
Газов котел 35 kW (двуконтурен)
Газов конвектор 1,8-5 KW

Общата мощност на инсталираните уреди, работещи на пелети е 1 610 KW, а тази на уредите,
работещи на газ - 280 KW.
Постигнатите енергийни спестявания от изпълнението на мярката в тези домакинства по инженерна
оценка на АУЕР е в размер на 19,71 GWh.
 Изпълнение на дейности по процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния
въздух“ на Оперативна програма „Околна среда“
Процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Мерки за
подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда“ се
реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Кохезионния фонд, като общият
размер на безвъзмездна финансова помощ е до 111 442 101,58 лв. с ДДС. Отчитайки значимите
нужди в сектора, финансовият ресурс по програмата се фокусира в ограничен брой общини –
конкретни бенефициенти по процедурата. Това са Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив,
Смолян и Столична община. Процедурата има за цел да се намалят наднормените нива на фини
прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление. Мерките, които ще бъдат подкрепени със
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съфинансиране от Кохезионния фонд на ОПОС 2014-2020 г., са свързани с подмяната на отоплителни
устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) с алтернативни форми на отопление на газ,
електричество, пелети или свързване към топлофикационна или газоразпределителна мрежа. Като
крайна алтернатива (когато всички други опции са неприложими или изчерпани) е допустима и
подмяната на старите печки с модерни уреди на дърва или въглища, които отговарят на
техническите параметри за екодизайн. Тези мерки, едновременно с планираните информационни
и образователни кампании, се очаква да доведат до промяна в цялостното мислене на гражданите
по отношение опазване чистотата на въздуха.
В допълнение на тези ползи, подмяната на неефективните отоплителни уреди има пряк
енергоспестяващ ефект.
Индикативното разпределение на планирания брой топлоуреди до края на 2023 г. по типове е както
следва:






Пелети - 12 409 бр.;
Газ - 2 878 бр.;
Електричество - 10 260 бр.;
ТЕЦ – 136 бр.;
Печки на дърва „Екодизайн" - 10 бр.

Изискването към всички подменени топлоуреди е да са енергиен клас А.
Инженерната оценка на прогнозните енергийни спестявания за периода 2022-2023 г., възлиза на
707,33 GWh. Реално постигнатите енергийни спестявания ще бъдат отчитани за изпълнението на
Националната кумулативна цел за енергийна ефективност след приключването на съответната
подмяна на отоплителни уреди.
В изпълнение на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез
подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран от
Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., през 2021 г. са доставени, монтирани и
въведени в експлоатация общо 871 бр. нови отоплителни устройства на пелети и природен газ.
Монтираните устройства за битово отопление на пелети са с обща мощност 16 728 kW, а
устройствата за битово отопление на природен газ – 3 232 kW. Постигнатите енергийни спестявания
от изпълнението на проекта в Столична община по инженерна оценка на АУЕР е в размер на 47,77
GWh.
 Изпълнение на дейности по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и
енергийна сигурност“ в рамките на Финансовия механизъм на европейското икономическо
пространство 2014-2021
По Програмата е предвиден финансов ресурс от 115 млн. евро, предоставени от Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия (донори), за финансиране на проекти за местно развитие и намаляване на
бедността, ЕЕ и сигурност, опазване на околната среда и развитие на предприемачеството в областта
на културата. Програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“
се финансира от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г. Основната й цел е намаляване на въглеродната
интензивност и повишаване на сигурността на доставките. Тя ще бъде постигната чрез повишаване
на производството на енергия от ВИ, подобряване на ЕЕ в сградите, индустрията и общините, както
и повишаване на експертния капацитет в областта на енергията от ВИ и ЕЕ.
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В програмна област „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“
е предвидена финансова помощ в размер на близо 33 млн. евро (28 млн. евро безвъзмездна помощ,
предоставена от ФМ на ЕИП и 4,9 млн. евро национално съфинансиране) за проекти в следните
сфери:





повишаване на производството на енергия от ВИ;
подобряване на ЕЕ в сградите, индустрията и общините;
повишаване на експертния капацитет в областта на енергиятя от ВИ и ЕЕ;
управлението на енергия.

По Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за
външно изкуствено осветление на общините" през 2021 г. са сключени 22 договора, като всички са
в процес на изпълнение. Реализираните енергийни спестявания ще бъдат отчетени през следващата
година.
По Процедура „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и
охлаждане в сгради държавна или общинска собственост" през 2021 г. няма сключени договори, тъй
като процедурата по подбор на проектни предложения приключва през февруари 2022 г.
 Изпълнение на проекти от Националния доверителен Екофонд
Националният доверителен „Екофонд“ (НДЕФ) управлява средства, предоставени целево от
държавния бюджет, включително по силата на суап сделки за замяна на “Дълг срещу околна среда”
и “Дълг срещу Природа”. Фондът допринася за изпълнение на политиката на българското
правителство и поетите от страната международни ангажименти в областта на опазване на околната
среда.
Инвестиционната програма за климата е програма на НДЕФ с принос към ограничаване
изменението на климата. Целта на програмата е да поощрява инициативи, водещи до ограничаване
изменението на климата – намаляване емисиите на парникови газове в атмосферата. НДЕФ
стартира изпълнението на пилотни проекти за подобряване на ЕЕ чрез комбиниране на грант с други
източници на финансиране. Предмет на финансирането са проекти, свързани с повишаване на ЕЕ в
сгради и други обекти – публична държавна или публична общинска собственост (улично
осветление, лечебни заведения и големи държавни и общински обекти). За публичните институции
и НПО финансирането може да достига до 85% от инвестиционните разходи. Наред с проекти за
подобряване на ЕЕ Инвестиционната програма за климата включва и изпълнението на схема за
насърчаване използването на електрически автомобили.
През 2021 г. са изпълнени 5 проекта по Схемата за подобряване енергийната ефективност на сгради
и други обекти в рамките на Инвестиционната програма за климата. Очакваните спестени емисии
на парникови газове на годишна база възлизат на 1 994 tCO2eq. Очакваните спестявания на
топлинна енергия при краен потребител се изчисляват на 1 727 522 kWh/год., а очакваните
спестявания на електроенергия при краен потребител – 1 608 293 kWh/год.
През 2021 г. по Схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства в
обществения сектор в рамките на Инвестиционната програма за климата са изпълнени общо 17
проекта за доставка на 19 превозни средства (8 изцяло електрически М1 или N1, 10 изцяло
електрически - категория L7e, 1 plug-in хибрид). В резултат на реализираните проекти по тази схема
се очаква заместването на 31 392 литра бензин и 10 888 литра дизел на годишна база с
електроенергия, а очакваните спестявания на енергия се изчисляват общо на 283 889 kWh/год.
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Таблица V.1.2.2-3. Реализирани енергийни спестявания от алтернативни мерки през 2021 г.

Алтернативна мярка

Спестена енергия от изпълнението на нови мерки
през 2021 г.
GWh

ktoe

6,91

0,6

8,4

0,72

-

-

19,71

1,7

47,77

4,1

-

-

Национален доверителен Екофонд

3,62

0,31

Общо

86,41

7,43

Оперативна програма „Региони в растеж“
Национална програма за ЕЕ на
многофамилни жилищни сгради
Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност"
Проект „Българските общини работят
заедно за подобряване на качеството на
атмосферния въздух“
ОПОС - процедура „Мерки за
подобряване качеството на атмосферния
въздух“
Програма „Възобновяема енергия,
енергийна ефективност и енергийна
сигурност“

V.1.2.3. Обобщено изпълнение на Националната кумулативна цел за енергийни спестявания
през 2021 г.

Енергийни спестявания от нови мерки през 2021 г.
GWh

ktoe

Схема за задължения

196,86

16,93

Алтернативни мерки

86,41

7,43

283,27

24,36

Общо
Дял от общата годишна цел

35,2 %
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V.1.3. Енергийни обследвания и системи за управление
Съгласно разпоредбите на ЗЕЕ на задължително обследване за ЕЕ подлежат всички:
1. промишлени системи и сгради, които не са част от промишлените системи на предприятия за
производство, които не са малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и
средните предприятия;
2. промишлени системи и сгради, които не са част от промишлените системи на предприятия за
предоставяне на услуги, които не са малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за
малките и средните предприятия;
3. промишлени системи, чието годишно потребление на енергия е над 3000 МWh;
4. системи за външно изкуствено осветление, разположени в населено място с население над 20 000
жители.
На задължително обследване за ЕЕ и сертифициране подлежат всички сгради с РЗП над 250 м2.
Националното законодателство предвижда извършването на проверка за ЕЕ и оптимизация
работата на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации в сгради.
Оценката на ефекта от изпълнението на мярката се извършва от АУЕР на базата на постъпилите
обследвания за ЕЕ и доклади от проверки за ЕЕ на отоплителни инсталации с водогрейни котли и
климатични инсталации, извършени през 2021 г. по реда на ЗЕЕ и наредбите към него.

Резултати от изпълнението на мярката
Табл. V.1.3-1: Обследвани предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено
осветление през 2021 г.
Спестявания на

Спестявания на

Спестявания на

енергия

СО2 емисии

средства

GWh/г.

хил. т/г.

млн. лв./г.

78

149,5

88,5

16,94

104

6,95

6,9

1,68

Брой
Предприятия и
промишлени
системии
Системи за външно
изкуствено
осветление

Източник: Информационна система на АУЕР. Данните са от постъпили и въведени обследвания за ЕЕ към
януари 2022 г.
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Табл. V.1.3-2: Обследвани и сертифицирани сгради през 2021 г.

Тип на сградата

Сгради общинска
собственост
Сгради държавна
собственост
Сгради частна
собственост
Общо

Брой

РЗП
м2

Спестявания
на енергия
GWh/г.

Спестявания
на СО2
емисии
хил. т/г.

Спестявания на
средства
млн. лв./г.

251

580 783,25

37,77

18,55

5,85

73

313 413,98

14,23

6

2,21

290

559 846,23

5,07

3,46

0,99

614

894 197,23

57,07

28,01

9,05

Източник: Информационна система на АУЕР. Данните са от постъпили и въведени обследвания за ЕЕ към
януари 2022 г.

Табл. V.1.3-3: Проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли
водогрейни котли и климатични инсталации в сгради

Брой

Инсталирана
мощност
MW

Спестявания на
енергия
GWh/г.

Водогрейни котли

60

34,46

6,9

Климатични инсталации

28

3,69

1,3

Общо

88

38,15

8,2

Източник: Информационна система на АУЕР. Данните са от постъпили и въведени проверки за ЕЕ към
януари 2022 г.

Спестяванията на енергия са определени на базата на експертна оценка на АУЕР, като са взети
предвид средните годишни часове работа на проверените инсталации и при допускането, че след
извършените проверки са предприети предписаните мерки.
V.1.4. Други мерки с хоризонтален характер
V.1.4.1. Осигуряване на схеми за квалификация, акредитиране и сертифициране
Мярката е законодателна и е регламентирана в разпоредбите на ЗЕЕ и Наредба № Е-РД-04-1 от
3.01.2018 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите, вписването и получаването на
информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите
по ЕЕ. Наредбата регламентира необходимото равнище на техническа компетентност се осигурява
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чрез определянето на изисквания за образование, професионален опит и за преминаване през
специализирани курсове на обучение по стандартизиран колоквиум.
Мярката няма пряк енергоспестяващ ефект. Към м. януари 2022 г., регистрираните в АУЕР
сертифицирани лица, имащи право и квалификация да извършват обследване за ЕЕ на сгради и
промишлени системи са:
• Вписани фирми в регистъра по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ – 264 бр.;
• Вписани консултанти по ЕЕ в регистъра по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ – 25 бр.;
• Вписани фирми от регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ – 52 бр.
V.1.4.2. Мерки за повишаване на информираността на широката общественост
В рубрика „Акценти“ на Интернет страницата на АУЕР текущо се публикува информация, която се
получава от националните агенции на другите европейски страни или чрез партньори в съвместни
проекти.
В рубрика „Информационни материали“ на Интернет страницата на АУЕР е публикувана
разнообразна полезна информация, като анализи на изпълнението на мерки за ЕЕ и за
оползотворяване на енергията от ВИ от общинските и областните администрации по региони за
планиране, наръчник за управление на ЕЕ в предприятията, разяснения по прилагането на чл. 7 от
Директива 2012/27/ЕС в България и др.
В рубрика „Финансиране“ на Интернет страницата на АУЕР е публикувана актуална информация за
съществуващите възможности за финансиране на проекти за ЕЕ и енергия от ВИ за физически лица,
търговски дружества и публичния сектор.
Информация за сертифицираните сгради в страната и класа на енергийно потребление на всяка
сграда може да се получи от Националната информационна система за енергийна ефективност, като
в случая тя позволява и визуализация на картата на страната с възможност за различни видове
търсене и филтриране на информацията.
V.1.4.3. Европейски проекти за повишаване на енергийната ефективност
 Проект ENSMOV „Подобряване на практиките за прилагане, мониторинг и верифициране на
политиките за енергийна ефективност съгласно чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС“
Проектът стартира през 2019 г., финансира се по Програма „Хоризонт 2020“ на Европейската
комисия и се изпълнява от АУЕР в партньорство с още 13 държави членки - Австрия, Белгия,
Хърватия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Литва, Холандия, Полша, Румъния и
Великобритания. Проект ENSMOV има амбицията да помогне на държавите членки да наблюдават,
преразглеждат, подобряват и прилагат своите политиките за ЕЕ чрез разработване на различни
възможности относно практически и стратегически въпроси на чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС, както
и чрез:
a) подпомагане и разширяване на обмена на знания и опит между държавите членки за прилагане
на политиките съгласно чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС;
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б) разработване на набор от ресурси и инструменти за прилагане на чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС,
отговарящи на специфичните нужди на държавите членки;
в) подпомагане на националните органи при структуриране на системите за вътрешен мониторинг,
отчитане и верификация на изпълнението на чл. 7 от Директива 2012/27/ЕС с цел да се гарантира,
че те разполагат с надеждни данни и информация за разработването на политиките за 2030 г.
През 2021 г. в рамките на проекта се проведоха няколко срещи със заинтересовани лица от Европа.
Записи на събитията, както и редица материали за националните схеми за задължения в
европейските страните – определяне, изпълнение, финансови механизми, мониторинг и
верифициране на постигнатите спестявания и др., могат да бъдат намерени на Интернет страницата
на проекта - https://ensmov.eu/. Създадената в рамките на проекта платформа за трансфер на знания
е предназначена да даде възможност за обсъждане на въпроси, свързани с прилагането на член 7
от Директивата за енергийна ефективност. Тя служи като място за знания, учебни материали,
уебинари, казуси, примери за добри практики и информация на национално ниво. Платформата
може да бъде намерена на адрес: https://article7eed.eu/.
 Проект DEESME „Насочване на МСП и националните власти през енергийния преход чрез
придобива не на допълнителни ползи и прилагане на подходи за управление на енергията“
За реализацията на тригодишният проект, стартиран през септември 2020 г., финансиран от
програмата „Хоризонт 2020“, е изграден силен консорциум от академични среди, изследователски
организации, консултантски и държавни служби от Белгия, Р България, Германия, Италия,
Нидерландия и Полша, а именно: IEECP (Нидерландия, координатор) FIRE (Италия), SOGESCA
(Италия), Fraunhofer ISI (Германия), CLEOPA (Германия), АУЕР (Р България), ECQ (Р България), KAPE
(Полша), EEIP (Белгия). Сред основните цели на проекта са:
а) Предоставяне на възможност на компаниите да управляват енергийния преход, като се
възползват от допълнителните ползи и подходи за управление на енергията;
б) Подкрепа за разработването и прилагането на политиките на ЕС за ЕЕ в рамките на член 8 от
Директива 2012/27/ЕС, извън проекта, като предоставя на националните органи насоки и препоръки
за това как да се укрепят националните си схеми;
в) Повишаване на употребата на подхода DEESME от националните органи извън графика на
проекта, чрез изпълнение на дейности по институционализация.
Проектът ще помогне МСП да разработят и тестват техническите решения на DEESME, чрез
организиране на инициативи за осведоменост и обучение, осъществяване на обследвания за ЕЕ и
внедряване на системи за управление на енергията, като се започне от международния стандарт и
се добавят допълнителните ползи от подхода за ЕЕ. През 2021 г. беше създаден Интегриран
инструмент, включващ оценка на допълнителните ползи (Integrated Multiple Benefits Tool). Освен
методологията, DEESME предоставя този инструмент под формата на файл с електронна таблица,
който ще ръководи и предоставя структура за прилагане на предложения подход с оценка на
допълнителните ползи. Бизнес моделът може да се разглежда като генерален план, който описва
начина, по който една компания създава стойност, за да постигне своите бизнес цели. Инструментът,
както и много други полезни материали за енергийните одити в сектор Индустрия, могат да бъдат
намерени на Интернет страницата на проекта: https://www.deesme.eu/.
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 Проект BeSMART: Българският форум за финансиране на проекти за енергийна ефективност
Проектът цели да спомогне за разработване и прилагане на политики и финансови механисми в
подкрепа на инвестициите в енергийна ефективност и да подкрепи изпълнението на европейските
инициативи за устойчиво енергийно развитие на национално и местно равнище. Основните ползи
от проекта са:


Активно участие и ползване на информация от “първа ръка” за дизайна на новите финансови
схеми за енергийна ефективност



Повишен

потенциал

за

разработване

и

управление

на

проекти

за

дълбоко,

енергийноефективно обновяване на сградите


Подкрепа на местните Плановете за устойчива енергия и изменение на климата до 2030
година и на стратегиите за обновяване на сградите



Тласък на движението за по-привлекателна и достъпна градска среда, намалена енергийна
бедност и по-добро качество на въздуха.

Резултатите от проекта ще бъдат постигнати чрез въвличане на всички заинтересовани страни в
открит диалог, с разпространение на добрите практики, инициативи и инструменти, с изграждане
на онлайн комуникационна платформа за споделяне на знания и опит, с провеждането на девет
национални кръгли маси с широко медийно отразяване и с конкретни препоръки за разработване
на финансови инструменти в подкрепа на енергийната ефективност.
През 2021 г. беше изготвен Анализ на политиките в областта на енергийната ефективност на
сградите и се проведоха три национални кръгли маси. Всички резултати от проекта, както и повече
информация за проведените и предстоящи кръгли маси може да бъде намерена на Интернет
страницата на проекта: https://www.besmartproject.net/.
 Проект

BGENERGY-1.001-0001

"Проучване

за

осъществимост

използването

на

хидроенергийния потенциал в съществуващите системи за водоснабдяване и за повишаване
на

потенциала

на

съществуващи

малки

водноелектрически

централи

във

водоснабдителните системи"
Проектът приключи през 2021 г. и беше финансиран по програма „Възобновяема енергия,
енергийна ефективност и енергийна сигурност“ в рамките на Финансовия механизъм на
европейското икономическо пространство 2014-2021. Целта на проекта е да се направи оценка за
потенциала на хидроенергията, като възобновяем енергиен източник, чрез проучване на всички
аспекти - политически, правни, регулаторни, технико-икономически, както и квалификацията и
готовността на експертите по хидроенергия да обеспечат изпълнението на предвидените дейности.
Главна цел на проектното предложение е създаване на база данни, включваща оценка на
водосбоните зони и документиране на съществуващите технически характеристики на
хидроенергийните съоръжения. Резултатите от проект, както и някои информационни и обучителни
материали за хидроенергийни експерти могат да бъдат намерени на страницата на АУЕР.
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Подробна информация за всички проекти, които АУЕР координира и изпълнява, може да бъде
намерена на Интернет страницата на Агенцията в рубрика „Проекти“.
V.2. Мерки за енергийна ефективност на сградите
V.2.1. Сгради на централната администрация
Съгласно чл. 23 от ЗЕЕ, за подпомагане изпълнението на националната цел за ЕЕ във всички
отоплявани и/или охлаждани сгради – държавна собственост, използвани от държавната
администрация, ежегодно се предприемат мерки за подобряване на енергийните характеристики
на поне 5 на сто от общата разгъната застроена площ (РЗП) на всички сгради.
Съгласно разпоредбите на ЗЕЕ, АУЕР публикува ежегодно в срок до 31 март списък на сградите,
притежавани или използвани от централната държавна администрация, които към 1 януари на
съответната година не отговарят на минималните изисквания за енергийните характеристики. В тази
връзка АУЕР е предприела необходимите действия за осигуряване на информация от собствениците
на съответните сгради за изпълнените от тях мерки за ЕЕ през отчетната 2021 г. и
достигнатия/очаквания клас на енергийно потребление след прилагане на мерките. В
законовоустановения срок – 15.12.2021 г., в АУЕР постъпи актуализирана информация от 47
институции.
В срок до 15 декември 2021 г. беше предоставена от съответните администрации информация за
сградите, притежавани и използвани от държавната администрация, приложена към настоящия
анализ. При извършване на актуализацията на данните въз основа на получената от собствениците
на сгради информация, са идентифицирани съществени различия с подадената през предходната
година информация от същите институции. За нуждите на настоящия анализ е приета за актуална
получената информация към 15 декември 2021 г.
Таблица V.2.1-1. Допълнителни изисквания, съгласно Приложение VII, част 2, буква д) от Регламент
(ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на съвета от 11 декември 2018 г.
относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата
РЗП на сгради, притежавани и използвани от държавната администрация,
които към 1 януари 2022 г. не отговарят на изискванията за енергийните

1 765 211 м2

характеристики по член 5, параграф 1 от Директива 2012/27/ЕС1
РЗП на сгради, притежавани и използвани от държавната администрация,
които са обновени през 2021 г.2

23 475 м2

1

В получената от собствениците на сгради информация се наблюдават различия (вкл. в броя и
площта на сградите) с подадената през предходната година информация от същите
институции. За нуждите на настоящия отчет е приета за актуална получената информация
към декември 2021 г.
2
Данните са предоставени през декември 2021 г. от собствениците на сградите в отговор на
официално запитване от АУЕР

Енергийните спестявания, реализирани от обновените през 2021 г. сгради на централната
администрация са включени в оценката на ефекта на мярка V.2.2. „Задължително изготвяне на
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програми за повишаване на ЕЕ от органите на държавната власт и на местното самоуправление и
задължително управление на ЕЕ в публични сгради“.
Площта на обновените през 2021 г. сгради възлиза на 1% от общата РЗП на сградите в обхвата на
задължението по чл. 5 (1) от Директива 2012/27/ЕС. Актуализираният обобщен списък на
отопляваните и/или охлажданите сгради държавна собственост, използвани от държавната
администрация, с РЗП над 250 м2 е Приложение 2 към настоящия анализ. Списъкът съдържа
информация за сградите, съгласно административния регистър на Интегрираната информационна
система на държавната администрация.
По-ниският процент на обновяване през 2021 г. е очакван предвид действието на няколко фактора,
сред които епидемичната криза, необходимостта от влагане на ресурси в непредвидени дейности,
както и липсата на действащи Оперативни програми в страната.
V.2.2. Задължително изготвяне на програми за повишаване на ЕЕ от органите на държавната
власт и на местното самоуправление и задължително управление на ЕЕ в публични сгради
Съгласно чл. 12 от ЗЕЕ държавните и местните органи в страната разработват и приемат програми
по EE. Държавните и местните органи представят ежегодно на изпълнителния директор на АУЕР
отчети за изпълнението на програмите. Мярката е пряко свързана с изискванията на чл. 63 от ЗЕЕ,
съгласно който собствениците на сгради – публична държавна или общинска собственост са длъжни
да извършват управление на ЕЕ. Управлението на ЕЕ се извършва чрез организиране изпълнението
на програмите по ЕЕ, както и на други мерки, които водят до енергийни спестявания. Управлението
на ЕЕ се отчита в АУЕР ежегодно до 15 декември, заедно с отчетите на програмите за ЕЕ. Отчитането
се извършва по образец, изготвен и утвърден от АУЕР.
Органите на централната власт, подали отчет за изпълнение на програмите за ЕЕ през 2021 г., са
общо 15 бр. При областните администрации отчет за изпълнението на мерки през 2021 г. е
представен от всички 28 области в страната. От общинските администрации са получени 260 отчета
за изпълнение на мерки за ЕЕ през 2021 г.
Съгласно получената от задължените лица информация през 2021 г. са изпълнени общо 176
проекта/мерки от органите на централната власт и 657 проекта/мерки за повишаване на ЕЕ от
общинските и областните администрации, като прилаганите мерки са само в сгради и в общинско
улично осветление.
Табл. V.2.2-1. Изпълнени проекти от лицата по чл. 12 от ЗЕЕ през 2021 г.
Брой
проекти/мерки

Спестена
енергия
GWh

Спестени
емисии СО2
ktСО2

Общински и областни администрации

657

20,2

8,8

Органи на централната власт

176

45,9

13,9

Общо

833

66,1

22,7

Забележка: Част от отчетените изпълнени проекти и мерки за енергийна ефективност нямат
посочен ефект – спестявания на енергия и емисии, поради невъзможност на задължените лица
да извършат тази оценка.
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Оценката на ефекта се основава на предоставената от задължените лица информация. В част от
случаите тази информация е частична, непълна или некоректно представена (липсва оценка на
ефекта, липсва информация за вложените и/или спестени средства и др.). При извършване на
оценката са предприети коригиращи действия за осигуряване на максимално коректна оценка на
енергийните спестявания.
Мярката е пряко свързана с изпълнението на:


Задължително обследване на сгради с РЗП над 250 м2 (мярка V.1.3 от настоящия Анализ);



Ежегодно обновяване на 5% от общата РЗП на сградите, използвани от държавната
администрация (мярка V.2.1 от настоящия Анализ).

Въпреки, че задължението за изготвяне на Програми за повишаване на ЕЕ, за ежегодното им
отчитане и за извършване на управление на ЕЕ от държавните и общинските администрации, се
изпълнява от 2004 г., все още се наблюдават някои проблеми. Някои от органите на централната
власт все още нямат изготвени програми за повишаване на ЕЕ. Органите на местното
самоуправление показват напредък по отношение на информираността си и експертната си
подготовка при изпълнение на политики и мерки за повишаване на ЕЕ. При органите на централната
власт все още се наблюдава по-ниска степен на изпълнение на задълженията за прилагане на
енергоспестяващи мерки.
АУЕР поддържа актуална информация на Интернет страницата си и разполага с териториални звена,
които поддържат експертни контакти с местните администрации.
Анализът на изпълнението на общинските и областни програми по енергийна ефективност през
2021 г. по региони за икономическо планиране в България, е публикуван на Интернет страницата на
АУЕР в рубрика Информационни материали. На същото място могат да бъдат намерени и анализите
на изпълнението на програмите по ЕЕ през предходните години.
V.3.

Мерки за енергийна ефективност в промишлеността

V.3.1. Задължително управление на енергийната ефективност в предприятия и промишлени
системи
Мярката е регламентирана в чл. 63 от ЗЕЕ, съгласно който управление на ЕЕ следва да извършват:


промишлени системи и сгради, които не са част от промишлените системи на предприятия
за производство, които не са малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за
малките и средните предприятия (ЗМСП);



промишлени системи и сгради, които не са част от промишлените системи на предприятия
за предоставяне на услуги, които не са малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 от
ЗМСП;



промишлени системи, чието годишно потребление на енергия е над 3 000 МWh.

Управлението на ЕЕ се извършва чрез поддържане на бази данни за месечното производство и
потребление по видове енергии, изготвяне на анализи на енергийното потребление и изпълнение
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на други мерки за повишаване на ЕЕ. В периода 2014-2016 г. управлението на ЕЕ е пряко обвързано
с изпълнението на индивидуални цели за енергийни спестявания от собствениците на промишлени
системи. През периода след 2016 г. мярката подпомага повишаването на ЕЕ в сектор „Индустрия“.
Управлението на ЕЕ се отчита ежегодно до 15 декември по утвърден образец. Мярката е свързана с
изпълнението на мярка V.1.3 Енергийни обследвания и системи за управление.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 63 от ЗЕЕ в законово-установения срок постъпиха отчети за
управлението на ЕЕ чрез изпълнение на енергоспестяващи мерки от 249 предприятия и
промишлени системи. 115 предприятия не са изпълнявали енергоспестяващи мерки през 2021 г. 16
бр. предприятия отчитат изпълнение на енергоспестяващи мерки през 2021 г., но не посочват
оценка на ефекта, поради стартиране на мерките през отчетната година или невъзможност за
изготвяне на такава оценка.
От постъпилите отчети е видно, че през отчетната година са изпълнявани най-много
енергоспесяващи мерки (ЕСМ) по осветителните инсталации и подмяна на технологичното
оборудване. Голям е броят и на ЕСМ по технологични агрегати и съоръжения. Сред често
прилаганите ЕСМ са оптимизиране енергийното потребление на сградния фонд, системи за
мониторинг и контрол и отстраняване на пропуски и топлоизолация. Прилагат се и ЕСМ от тип други,
като подобрение на процедурите за отчетност на енергийното потребление, въвеждане на
организационни промени, ефективно планиране на производствения процес, мерки по автопарк и
др.

Фиг. V.3.1 -1: Брой приложени енергоспестяващи мерки през 2021 г. по типове
Най-голямо количество енергия през 2021 г. е спестено чрез прилагането на мярката за ЕСМ по
технологични агрегати и съоръжения и от подмяна на технологично оборудване. Значително
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влияние върху спестяванията на енергия оказват ЕСМ по кондензни стопанства, смяната на горивна
база и мерките за оползотвиряване на ВИЕ. За изпълнението на около 78% от ЕСМ за 2021 г. е
използвано собствено финансиране.
Табл. V.3.1 -1: Оценка на ефекта от управлението на ЕЕ в в предприятия и промишлени системи
Спестена енергия, GWh/г.

152,9

Спестени емисии СО2, ktСО2/г.

76,8

Инвестиции, млн. лв./г.

46,4

Спестени средства, млн. лв./г.

6,5

При обобщаване на информацията, постъпила от задължените лица не са взети предвид нереално
високи собствени оценки на енергийните спестявания. Оценката на ефекта се основава на
предоставената от задължените лица информация, като при извършване на оценката от АУЕР са
предприети коригиращи действия за осигуряване на максимално коректна оценка на енергийните
спестявания.
 Идентифицирани проблеми и предприети действия
Възникналата епидемия на коронавирус и въвеждането на извънредното положение в страната
през 2020 г. доведе до икономически последици за предприятията, които пряко влияят върху
инвестициите в мерки за ЕЕ. Част от предприетите мерки за преодоляване на икономическите
последствия от кризата на национално ниво включваха мерки с инвестиционен характер, насочени
към финансиране на потенциала за растеж на компаниите, както и за текущи разходи свързани с
развитието на основния продукт или дейност с източник на публичния ресурс Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (Фондове за дялови и квази-дялови инвестиции
(Фонд на фондовете)).
Всички мерки за преодоляване на икономическите последици от епидемията могат да бъдат
намерени на Единния информационен портал.
Информация за напредъка по антикризисните икономически мерки, изпълнявани от МИ за
преодоляване на негативните ефекти от пандемията върху българската икономика, могат да бъдат
намерени на интернет страницата на Министерство на икономиката.
V.4.

Мерки за енергийна ефективност в транспорта

Информацията за мерките в сектор „Транспорт“ в настоящия анализ е предоставена основно от
Министерство на транспорта и съобщенията (МТС). За изготвяне на информацията е послужила
предоставените в МТС данни за изпълнените проекти, дейности и мерки по енергийна ефективност
от всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, дружества и държавни предприятия
в системата на транспорта.
V.4.1.
Развитие на пътната инфраструктура
Проектите за развитие на пътната инфраструктура на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“
2014-2020 г. са заложени в Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и
„разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа”.
През 2021 г. е реализиран напредък по следните лотове:
 Автомагистрала „Струма“ - Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница
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АМ „Струма“ Лот 3.1 от Благоевград до Крупник (от км 359+000 до км 376+000). Сключен е договор
за проектиране и строителство. Срокът на договора е удължен до 07.12.2021 г.
 Тунел „Железница“
Участъкът от АМ „Струма“ Лот 3.1 - тунел „Железница“ е разделен на три обособени позиции, като
договорите за проектирането и строителството и за супервизия са в изпълнение и за трите
обособени позиции. Срок за приключване: м. септември 2023 г. (срокът за приключване
строителните дейности по тунел „Железница“ е до м. март 2022 г.).
 Мерки за опазване на биосферата в Кресненското дефиле
На 04.02.2020 г. е подписан договор за обществена поръчка с предмет: „Провеждане на мониторинг
върху популациите на два вида сухоземни костенурки и два вида змии в участъка на първокласен
международен път Е-79 (I-1), преминаващ през Кресненския пролом”, на стойност 238 000,00 лева
без ДДС. Представени са междинни доклади, удостоверяващи резултатите от извършения
мониторинг за сезони лято – есен 2020 г. и пролет – лято 2021 г. В периода 1 септември – 31
октомври 2021 г. се провежда мониторинг за есенен сезон 2021 г. Физически напредък на
подготвителните дейности и мерките за смекчаване на негативното въздействие върху околната
среда към 31.10.2021 г. е 16,67%. Срокът за завършване на подготвителните дейности и мерките за
смекчаване на негативното въздействие върху околната среда е декември 2023 г.
 Проект „АМ „Европа“ от км 15+500 до км 48+903“
Изграждат се участък 1 ГКПП „Калотина“ - Драгоман (от км 1+000 до км 15+500), участък 2 Драгоман
– Сливница (от км 15+500 до км 32+447,20) и участък 3 Сливница - връзка със Северната скоростна
тангента (от км 32+447,20 до км 48+903). Изпълнява се проект Подготовка на проект „AМ Русе Велико Търново“.
V.4.2.
Въвеждане на интелигентни транспортни системи
Проектите за въвеждане на интелигентни транспортни системи на ОПТТИ 2014-2020 г. са заложени
в Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана
инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на
транспорта”. В областта на пътната инфраструктура по тази ос съществуват следните проекти:
 „Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на
автомагистрала „Тракия“
 Проект „Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на VTMIS-4“
(Информационна система за управление на трафика на плавателните съдове)
 „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния
път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване“
 Проект „Проектиране и внедряване на система за управление на влаковата работа
/СУВР/“
 Проект „Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични
перонни преградни врати (АППВ) на метростанциите от I-ви и II-ри метродиаметър“
 Проект „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни
съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално
значение“.
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V.4.3.
Eлектрически и хибридни превозни средства и състояние на зарядната
инфраструктура
С Решение № 87 на Министерския съвет от 26 януари 2017 г. е одобрена Национална рамка за
политика за развитие на пазара на алтернативни горива в транспортния сектор и за разгръщането
на съответната инфраструктура, разработена в съответствие с изискванията на чл. 3 от Директива
2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. за разгръщането на
инфраструктура за алтернативни горива.
В рамката на политиката са представени основните алтернативни горива с потенциал за
дългосрочно заменяне на нефта, сред които и електроенергията, и възможностите за нейното
използване в автомобилния, водния и въздушния транспорт.
Също така в нея е разгледана действащата законодателна рамка, касаеща електрическата енергия.
Отразени са и актовете и регламентите по отношение на:


Данъчните облекчения за електрически превозни средства



Регистрацията на моторни превозни средства с хибридно и електрическо задвижване



Одобряването на типа на моторни превозни средства, с електрическо и хибридно
задвижване



Изискванията за изменение в конструкцията на пътно превозно средство в хибридно
превозно средство или електрическо превозно средство.



Статутът на зарядната инфраструктура за електрически превозни средства



Присъединяването на клиентите на електрическа енергия към преносната или
разпределителна електрическа мрежа и правния статут на оператор на зарядна точка.



Предложени са прогнозни цели, възможности и потенциални мерки по отношение на
навлизането на превозните средства, с електрическо задвижване и изграждането на
съответната зарядна инфраструктура за тях.

На годишна база към 22.12.2021 г. броят на електрическите превозни средства се е увеличил с 50,7%,
а на хибридните превозни средства – с 57,4% спрямо 2020 г. Общият брой превозни средства от тези
две категории през 2021 г. се е увеличил с 56,02 % спрямо предходната година.
Зарядната инфраструктура за електрически превозни средства е в начален стадий на изграждане и
се реализира предимно на ниво общини от частни инвеститори. Към м. февруари 2021 г.
изградените зарядни станции са 204 бр. Към м. януари 2022 г. са 433 бр.
V.4.4.
Изграждане на железопътна инфраструктура по Оперативна програма „Транспорт
и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.
Железопътната инфраструктура се изгражда по Приоритетна ос 1 ,, „Развитие на железопътната
инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа” на Оперативна програма
"Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г. (ОПТТИ). През 2021 г. е реализиран
напредък по следните проекти:
 Проект ,,Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“
 Проект ,,Модернизация на железопътната линия София- Пловдив: жп участък Елин
Пелин-Костенец- Фаза 1“
 Проект „От Изток към Запад – 2. Достъп до коридор ОИС от централното пристанище
на Бургас: рехабилитация на железопътните връзки към Трансевропейската
транспортна мрежа“
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 Проект „Модернизация на жп линия София – Драгоман – Сръбска граница, участък Волуяк
- Драгоман“
 Проект „Възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Варна и
Разград, изграждане на тягова подстанция Русе и въвеждане на система за
телеуправление и телесигнализация SCADА“
V.4.5.
Обновяване на подвижния състав на електрическия ЖП транспорт
През 2021 г. в „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД по реализирана обществена поръчка за доставката
на 15 бр. новопроизведени магистрални локомотиви "Сименс Смартрон" (Siemens Smartron) (X4E/Фамилия D/Вариант D02 са доставени и пуснати в експлоатация 13 /тринадесет/ броя.
Локомотивите са с максимална мощност 5600 kW (7500 к.с.), тяга при потегляне 320 kN и могат да
развиват скорост до 160 километра в час, което ги прави два пъти по-мощни от наличните ЕТПС
(електрически тягов подвижен състав). Очаква се при пълно натоварване новите локомотиви да са
с 20% по-икономични. За постигане на икомомия в процеса на работа способства и Автоматично
управление на движението и на спирачната система AFB, която регулира скоростта на влака в тесни
граници според зададените стойности от машиниста. Така движението на превозното средство се
извършва винаги при спазване на съответните изисквания за пределно допустими граници на
ускорение. Това се отнася както за движението, така и за спирането.
В ход е програма за извършване на модернизация и капитални ремонти на електрически
локомотиви, дизелови теснопътни локомотиви и вагони. Към момента са извършени 10 броя
капитални ремонти на електрически локомотиви. Извършен е планов заводски ремонт (капитален)
на 45 (четиредесет и пет) броя пътнически вагони, в които съгласно техническите изисквания на
„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД е извършена подмяна насъществуващото луминисцентно
осветление на вагоните с нов тип осветителни тела, базирани на свето-диодни (LED) елементи. При
ремонтите е извършена и подмяна на постояннотоковите електродвигатели, използвани за
задвижване на вентилатора на отоплителната инсталация на вагоните, с асинхронен
променливотоков двигател с плавно пускане и регулиране на оборотите. Ефектът от внедряването
на асинхронен променливотоков двигател с плавно пускане и регулиране на оборотите се изразява
в повишаване на надеждността и намаляване броя на отказите на вентилатора на топловъздушния
агрегат на пътническите вагони, както и в намаляване разхода на електрическа енергия от
отоплителната система на вагоните. По договори за модернизация на пътнически вагони са
рециклирани 15 (петнадесет броя) пътнически вагона, като внедрената в тях енергозахранваща
система е на база на съвременни полупроводникови технологии, осигуряващи висока ефективност
при понижен разход на енергия. Същите са с високоефективна топло и шумоизолация която
допринася за намаляване разхода на елелктрическа енергия за отопление и охлаждане.
V.4.6.
Подобряване на инфраструктурата и обновяване на превозните средства на
електрическия масов обществен транспорт
По Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и
развитие на устойчив градски транспорт” на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 20142020 г. е предвиден проект за разширяване на мрежата на метрото в гр. София. През 2021 г. е
постигнат напредък по следните дейности:
 Линия 3, Етап I - участък "бул. Владимир Вазов - ЦГЧ - ул. Житница"
 Линия 3, Етап IІ - участък „ул. Житница–жк Овча купел – Околовръстен път”
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През 2021 г. се изпълнява Обособена позиция 3: „Реконструкция на гаров комплекс Казичене, в т.ч.
изготвяне на работни чертежи и детайли, и упражняване на авторски надзор“ от Проект
„Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“.
Реконструираният гаров комплекс Карнобат по проект „Реконструкция на гаров комплекс
Карнобат“е открит официално на 29.04.2021 г.
Продължава изпълнението на проект „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова
Загора“.
V.4.7.
Ефективен контрол на състоянието на двигателите на автомобилите
Изпълнителна агенция ,,Автомобилна администрация“ извършва крайпътни технически проверки
на превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници и товари. Крайпътните
проверки се извършват в съответствие с Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 3 април 2014 г. относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски
превозни средства, които се движат на територията на Съюза.
През 2021 г. беше издадена Заповед № РД-08-13/27.05.2021 г., с която на основание чл. 9, ал. 9 от
Наредба № Н-32 бяха определени изискванията, на които трябва да отговарят софтуерите,
осигуряващи електронен обмен на резултатите от измерванията към информационната система за
електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС, а през месец ноември
започна одобряването на такива софтуери.
V.4.8.
Обучение на водачи на МПС за икономично шофиране
Съгласно т. 5.2.1 от Учебната документация за обучение на кандидати за придобиване на
правоспособност за управление на моторно превозно средство (утвърдена със Заповед № РД 091081/24.08.2007 г. на министъра на образованието, младежта и науката), по време на обучението
кандидатът трябва да придобие знания за правилата за експлоатация на автомобила, свързани с
опазването на околната среда и оптималната консумация на гориво.
Съгласно изискванията на Методика за провеждане на изпитите за придобиване на
правоспособност за управление на моторно превозно средство (утвърдена със Заповед № РД 0801/04.04.2013 г., изм. и доп. със Заповед № РД-08-10/13.05.2021 г. на изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“), по време на практическия изпит се
проверяват уменията за безопасно управление на автомобила при минимален разход на гориво и
опазване на околната среда при ускоряване, намаляване на скоростта, движение по наклон
(изчакване и спускане), когато е необходимо чрез ръчно избиране на предавките. За периода от
01.01.2021 г. до 02.12.2021 г. до практически изпит за придобиване на правоспособност за
управление на моторно превозно средство са допуснати 112 374 бр. кандидати.
Съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредба № 41, министърът на транспорта и съобщенията или оправомощено
от него лице издава карта за квалификация на водача на лица, притежаващи удостоверение за
професионална компетентност, удостоверяващо началната квалификация или периодичното
обучение на водача. За периода от 01.01.2021 г. до 30.11.2021 г. са издадени 36 457 бр. карти за
квалификация на водача.
V.4.9.
Изпълнение на програми за повишаване на енергийната ефективност на
дружествата към МТС и държавни предприятия в системата на транспорта
Дружествата към МТС извършват енергийни обследвания и изпълняват програми за повишаване на
енергийната ефективност. В изпълнение на мерките за енергийна ефективност през 2021 г. са
изпълнени следните дейности:
ДП ,,Национална компания железопътна инфраструктура“:
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 Гаров комплекс Подуяне - Топлоизолиране на външни стени, топлоизолиране на покрив,
топлоизолиране на под, подмяна на дограма, подмяна на топроснабдяването, подмяна на
осветителни тела.
 Гаров комплекс Казичене - Топлоизолиране на външни стени, топлоизолиране на покрив,
подмяна на дограма, подмяна на топроснабдяването.
 Гаров комплекс Искър - Топлоизолиране на външни стени, топлоизолиране на покрив,
топлоизолиране на под, подмяна на топроснабдяването, подмяна на отоплителна
инсталация, настройка на "температура с понижение“.
 Гаров комплекс Стара Загора - Мерки по огражаждащи елементи: дограми, стени, покриви,
подове; Мерки по системите: Фотоволтаична система, Мярка по отоплителни инсталации
Подмяна на вентилационна система, Мярка по инсталация за осветление Слънчево –
колекторни системи за БГВ, Нови климатизатори.
ДП ,,Пристанищна инфраструктура“:




Изготвяне на проект за промяна на предназначение и спазване на предписанията в доклада
за подобряване на енергийната ефективност на Магазия 11“ – в процес на изпълнение;
„Изместване на основен захранващ кабел Cp.H. 20кВ 6-13 к.м., пристанище Бургас-изток 1“
– в процес на изпълнение;
„Проектиране и рехабилитация на трафопостовете и ел. обзавеждането на страна средно
напрежение СрН – 20 kV в пристанищни терминали Русе-изток 1 и Русе-изток 2“ – в процес
на изпълнение.

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД:




Оптимизиране на графика за движение на бързи и пътнически влакове:
 Прецизно определяне големината на композициите (капацитета предлаганите места)
на отделните влакове по категории и региони, съобразно натоварването, с цел
минимизиране тежината на влаковете.
 Оптимално разпределение на наличния дизелов подвижен състав (дизелови
локомотиви и дизелови мотрисни влакове):
 Свеждане до минимум движението на подвижен железопътен състав с дизелова тяга
в електрифицирани участъци.
 Свеждане до минимум използването на дизелови локомотиви в неелектрифицирани
участъци. По-голямата част от влаковете в тези участъци се обслужват с дизелови
мотрисни влакове, които са със значително по-нисък разход на гориво. Дизелови
локомотиви се използват само за нощните влакове в определени участъци, в
композициите на които са включени спални или кушет вагони.
Оптимизиране на маневрената дейност в гарите - Оптимизацията се свежда до разработване
на оптимален План за композиране на влаковете, с който да се сведе до минимум
преработката на композициите във влакообразуващите гари. Усилията в това направление
са насочени както към намаляване разходите за дизелово гориво, така и към рационално
използване на работната сила.
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Подобряване ефективното използване на дизеловите локомотиви чрез постоянен контрол
върху работата им, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и нормиране разхода
на гориво



 Работа на GPS системите. Контролирани параметри при експлоатация на дизеловите
локомотиви
 Въвеждане на системи за отчет и контрол на разхода на дизелово гориво с висока
точност
Подобряване ефективността на отоплението на производствени помещения - халета за
ремонт на локомотиви в Локомотивно депо София, район Подуяне, собственост на „БДЖ Пътнически превози” ЕООД - проектиране и изграждане на локални отоплителни
инсталации на компресиран природен газ. Вследствие на автоматизацията и на самия
принцип на отопление инсталациите работят средно за сезона 35% от работното време,
което води до осигуряване на икономично и ефективно отопление на производствени
помещения с голям обем.

През 2021 г БДЖ ”Товарни превози” ЕООД прие, актуализира и въведе нова „Инструкция за
техническо нормиране разхода на дизелово гориво от влаковите и маневрени дизелови
локомотиви на ,,БДЖ-Товарни превози” ТП-Ш1С490/17. Инструкция ТП-ПЛС 490/17 беше изготвена
съвместно от специалисти в дружеството и преподаватели от Техническия университет. Отделно
има създадена работна група от работници и служители от „БДЖ-Товарни превози” ЕООД,
Централно управление, Поделенията за товарни превози в гр. София, гр. Пловдив и гр. Горна
Оряховица, която следва да извърши енергийно обследване на маршрути, за които в енергийните
комисии са докладвани завишени или занижени разходи на дизелово гориво за обслужване на
влаковете и маневрената дейност спрямо действащите разходни норми за-дизелово гориво
съгласно ТП-ПЛС 490/17 „Инструкция за техническо нормиране разхода на дизелово гориво от
влаковите и маневрени дизелови локомотиви на „БДЖ - Товарни превози” ЕООД. Обследването се
извършва с локомотиви, оборудвани с новите измервателни средства и системи за определяне и
отчитане разхода на дизелово гориво.
През 2021 година са изградени устройства за поддържане на дизеловите локомотиви на „БДЖ Товарни превози“ ЕООД в топло състояние, което ще доведе до допълнително намаляване разхода
на гориво от локомотивите. Взимат се мерки за подобряване на техническото състояние на
дизеловите магистрални и маневрени локомотиви; повишаване брутната маса на товарните
влакове, намаляване на влаковете под норма-тонаж. Проведени са курсове по повишаване
квалификацията на работниците и особено на локомотивните машинисти и ремонтните бригади по
поддържане на локомотивите и возене на влаковете. Завършен е монтажа на средства за търговско
измерване на всички електрически локомотиви. Консумираната електрическа енергия за тягови
нужди вече се заплаща по електромери. Започната е поетапна подмяна на осветителните тела с лед
осветление в локомотивните депа и цеховете.
Реализираните енергийни спестявания от приложените технически мерки за повишаване на
енергийната ефективност са включени в оценката по мярка V.2.2. Задължително изготвяне на
програми за повишаване на ЕЕ от органите на държавната власт и на местното самоуправление и
задължително управление на ЕЕ в публични сгради.
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VI.

ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА
ЕФЕКТИВНОСТ

VI.1. Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”
Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” (ФЕЕВИ, Фондът) е създаден със ЗЕЕ и е
единствената специализирана институция за финансиране на инвестиционни проекти в областта на
ЕЕ в Р България.
Фондът изпълнява функциите на финансираща/съфинансираща институция за възмездно
предоставяне на:
− ниско лихвени кредити;
− частични кредитни гаранции;
− портфейлни гаранции.
Фондът оказва и безвъзмездна консултантска подкрепа на общини, български дружества, болници,
университети и частни лица в изготвянето на инвестиционни проекти за ЕЕ.
През 2021 г. е подписан един договор за финансиране на корпоративен клиент с инвестиция 260
500,89 лв., а стойността на отпуснатото от ФЕЕВИ финансиране е в размер на 230 250,80 лв.
Структура на кредитния портфейл: в съответствие с Правилника за дейността, ФЕЕВИ работи с
различни типове клиенти. За нуждите на вътрешната отчетност клиентите се разделят на три
основни групи: общини, корпоративни и други (включваща болници, висши учебни заведения и др.).
Разпределението на кредитния портфейл по типове клиенти за 2021 г. е следното:
Таблица VI.1-1:
Тип
бенефициент

Брой
проекти

% от
брой
проекти

Размер
проекти в
лева

% от
обема
проекти

Размер
финансиране
в лева

% от
предоставеното
финансиране

Корпоративни

1

100%

260 500,89

100%

230 250,80

100%

Очакваните ползи от реализацията на проекта на ФЕЕВИ за 2021 г. са показани в следващата
таблица.
Таблица VI.1-2:

Тип бенефициент

Корпоративни

[BGN/y]

Очаквани
годишни
спестявания на
енергия
[MWh/y]

32 344,00

259,2

Очаквана годишна
икономия на средства

Очаквани годишни
спестявания на
емисии
СО2 [kt/y]
0,147
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VI.2. Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Изпълнението на мярката е посочено в т. V.1.2.2 Алтернативни мерки - Изпълнение на Оперативна
програма „Региони в растеж“ (ОПРР) през 2021 г.
VI.3. Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
Изпълнението на мярката е посочено в т. V.1.2.2 Алтернативни мерки - Изпълнение на националната
програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС) през 2021 г.
VI.4. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
По информация на Управляващия орган на ОПИК през 2021 г. няма идентифицирани приключили
проекти.
VI.5. Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ в
рамките на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021
Изпълнението на мярката е посочено в т. V.1.2.2 Алтернативни мерки - Изпълнение на дейности по
Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ в рамките на
Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021
VI.6. Фонд за градско развитие за регионите София и Южна България
Фондът за градско развитие за регионите София и Южна България“ (ФГР София/ФГР Юг) е
инструмент, част от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Финансирането с
инструмента обхваща Столична община и 21 най-големи града в Южна Българи. С Фонда се
финансират проекти, които съответстват с допустимите дейности по приоритетна ос 1 „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014 – 2020 г. и имат за цел да решат проблеми на градската
среда, а в частност – повишаване на енергийната ефективност в еднофамилни жилищни сгради и в
студентски общежития, проектирани преди 1999 г., както и развитие на туризма в обектите на
културното наследство.
Общият финансов ресурс, които ще достигне до крайните получатели, е в размер на 342,37 млн. лв.,
разпределен, както следва:
– за София – 134,23 млн. лв., от които 119,48 млн. лв. за градско развитие;
– за Южна България – 208,14 млн. лв., от които 139,33 млн. лв. за градско развитие.
Заемите по повишаване на енергийната ефективност в еднофамилни жилищни сгради са насочени
към физически лица и домакинства, имащи правен интерес в имота, а заемите по повишаване на
енергийната ефективност в студентски общежития са насочени към:
– висши учебни заведения и юридически лица, които управляват студентски общежития;
– други юридически лица, извършващи допустими дейности за енергийна ефективност по
студентски общежития, в т.ч. компании, изпълняващи договори с гарантиран резултат (ЕСКО).
ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ) управлява финансовия инструмент ФГР София/ФГР Юг в
качеството си на финансов посредник.
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През 2021 г. изпълнени и въведени в експлоатация са общо три проекта с включени мерки за
енергийна ефективност в студентски общежития, финансирани напълно или частично от Фонда за
устойчиви градове, както следва:
Таблица VI.6.

Краен
получател

ФГР София –
Национална
спортна
академия

ФГР Юг –
Община
Бургас

ФГР Юг –
Община
Бургас

Общо

Наименование
на проекта

Обновяване на
студентско
общежитие на
НСА „Васил
Левски“, бл. 15
в Студентски
град, гр. София
Реконструкция, ремонт и
обновяване,
внедряване на
мерки за
енергийна
ефективност в
Културен дом
на Лукойл
Нефтохим
Реконструкция
и
преустройствo
на
съществуваща
сграда в
културнообразователен
център (музей)
за съвременно
изкуство и
библиотека

Бюджет
(лв.)

Отпуснато
финансиране от ФУГ
(лв.)

Енергиен
клас
(предислед
ЕСМ)

Очаквани
спестявания на
енергия
(MWh)

Очаквани
спестявания СО2
(tСО2eq/год.)

2 705 251

2 667 625

G-B

720

511,34

9 407 487
(Комбинирана подкрепа
с грант по
ОПРР 2014 –
2020)

5 068 641

G-C

1 042*

488

9 937 615
(Комбинирана подкрепа
с грант по
ОПРР 2014 –
2020)

5 964 811

G-C

91,3*

31,56

22 050 353

13 701 077

-

1 853,3

1 030,9

* Енергийните спестявания са включени в оценката на изпълнението на мярка Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014-2020
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Проектът на НСА „Васил Левски“ е реализиран изцяло с финансов инструмент, допустим сектор
Енергийна ефективност в студентски общежития, както и със собствен принос. Проектите на община
Бургас са реализирани с комбинирана подкрепа – безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014 –
2020 г., финансиране от Фонд за устойчиви градове и допълващ собствен принос – за подобряване
на обекти на културната инфраструктура по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 – 2020.

VI.7. Национален доверителен Екофонд
Изпълнението на мярката е посочено в т. V.1.2.2 Алтернативни мерки - Изпълнение на проекти от
Националния доверителен Екофонд
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Приложение 1: Оценка на мерките за повишаване на енергийната ефективност през 2021 г. –
актуализирана информация за основните мерки с принос към изпълнението на националната цел
за енергийна ефективност
Мярка

Енергийни спестявания
GWh

Схема за задължения за ЕЕ

196,86

Задължително управление на ЕЕ в предприятия и промишлени
системи

152,9

Задължително обследване за ЕЕ и сертифициране на сгради

57,071

Проверка за ЕЕ на отоплителни инсталации с водогрейни котли и
климатични инсталации в сгради

8,2

Обследване за ЕЕ на предприятия и промишлени системи

149,51

Обследване за ЕЕ на системи за външно изкуствено осветление

6,951

Задължително изготвяне на програми за повишаване на ЕЕ от
органите на държавната власт и на местното самоуправление и
задължително управление на ЕЕ в публични сгради
Финансиране на проекти за въвеждане на енергоспестяващи
технологии и енергия от ВИ по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
Национален доверителен „Екофонд“

66,1

3,62

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”

0,26

Оперативна програма „Региони в растеж“

6,91

Национална програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради

8,4

Интегриран проект „Българските общини работят заедно за
подобряване на качеството на атмосферния въздух“

19,71

Процедура „Мерки за подобряване качеството на атмосферния
въздух“ на Оперативна програма „Околна среда“

47,77

Фонд за градско развитие за регионите София и Южна България

0,722

Общо

511,45

1

С цел избягване на двойното отчитане ефектът от тези мерки е изключен от общата оценка на
изпълнението на националната цел през 2021 г.
2

От общата оценка на постигнатите енергийни спестявания от реализирането на проектите в
размер на 1 853,3 MWh са изключени реализираните спестявания чрез комбинирано финансиране
– безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014 – 2020 г. Тези енергийни спестявания са включени
в спестената енергия от реализацията на проекти, финансирани по ОПРР.
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Приложение 2: Обобщен списък на отопляваните и/или охлажданите сгради държавна
собственост, използвани от държавната администрация, с РЗП над 250 м2
(Списъкът съдържа информация за сградите на административните структури и органите на
изпълнителната власт, съгласно административния регистър на Интегрираната
информационна система на държавната администрация, актуализация 2021 г.)
Информацията за сградите, притежавани и използвани от държавната администрация, към
настоящия отчет е изцяло предоставена от съответните администрации до 15 декември 2021 г.
Всички разминавания в данните (бр. сгради, РЗП, собственик и др.) с данните от предходните
отчетни години се дължат на актуализация на списъците, извършена от собствениците на сградите.
При извършване на актуализацията на данните въз основа на получената от собствениците на сгради
информация, бяха идентифицирани съществени различия с подадената през предходните отчетни
години (2017 г.-2020 г.) информация от същите институции. За нуждите на настоящия отчет АУЕР
приема за актуална получената информация от отговорните институции към декември 2021 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" - към Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
АДМИНИСТРАЦИЯ НА МС
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ - към
Министерството на регионалното развитие и благоустойството
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "АРХИВИ"
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „РАЗУЗНАВАНЕ“
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ при МС
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ

Брой
сгради

РЗП
кв. м.

74

82 083,43

53
21
2
2

54 622,23
27 461,20
49 976,00
49 976,00

2

4 092,84

1
1
23
18
5
2
1
1
7
5
2
4
3
1
1
1
3
3

1 162,34
2 930,50
50 035,31
38 703,25
11 332,06
30 086,92
26 444,12
3 642,80
14 418,00
12 721,00
1 697,00
14 770,40
14 421,40
349,00
842,00
842,00
26 145,00
26 145,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА
ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО КПКОНПИ
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И УСТАНОВЯВАНЕ НА
ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ БИВШАТА ДС
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ

Брой
сгради

РЗП
кв. м.

5

4 544,00

4
1

3 607,00
937,00

2

13 446,00

2
10
4
6
12
11
1
432
338
94
3
2
1
52
39
13
64
54
10
1
1
1
1
13
6
7
49
34
15
182
162
20
47
42

13 446,00
42 258,06
2 222,89
40 035,17
61 211,99
17 404,99
43 807,00
733 970,05
519 971,57
213 998,48
12 746,00
9 111,00
3 635,00
114 887,66
88 168,96
26 718,70
75 527,83
36 766,97
38 760,86
7 568,00
7 568,00
4 291,40
4 291,40
15 930,76
3 269,48
12 661,28
78 546,52
49 378,98
29 167,54
310 358,69
271 376,19
38 982,50
90 427,42
72 487,26
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Брой
сгради
5

РЗП
кв. м.
17 940,16

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

50

148 551,95

Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - към Министерство на
финансите
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВИДИН
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГАБРОВО
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЪРДЖАЛИ
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВЕЧ
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ

39
11
74
69
5
39
37
2
51
28
23
29
15
14

89 798,35
58 753,60
100 737,62
86 484,51
14 253,11
79 529,48
53 905,48
25 624,00
128 040,00
67 802,00
60 238,00
28 204,79
13 850,43
14 354,36
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162 134,26

59
18
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
3
3
1
1
1
1
2
2
2
2

110 090,42
52 043,84
5 300,00
5 300,00
1 629,00
1 629,00
6 099,39
6 099,39
1 957,18
1 957,18
2 050,00
2 050,00
2 104,70
2 104,70
346,00
346,00
1 773,00
1 773,00
13 766,00
13 766,00
3 196,20
3 196,20

АДМИНИСТРАЦИЯ

Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЗАРДЖИК
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРНИК
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЯН
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СОФИЙСКА ОБЛАСТ
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРА ЗАГОРА
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАСКОВО
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - към
Министерството на регионалното развитие и благоустойството
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРИЧ
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТ СОФИЯ
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Брой
сгради
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
5
5
3
3
1
1
1
1
2
2
1
1

РЗП
кв. м.
1 600,00
1 600,00
17 393,00
6 982,00
10 411,00
2 591,13
2 591,13
4 666,00
4 666,00
1 992,00
1 992,00
3 805,16
2 444,16
1 361,00
1 920,00
1 920,00
17 742,17
17 742,17
3 090,08
3 090,08
9 646,00
9 646,00
2 204,30
2 204,30
11 740,00
11 740,00
1 670,00
1 670,00

5

6 809,66

5
1
1
1
1
1
1
11
11

6 809,66
4 229,17
4 229,17
2 208,00
2 208,00
1 867,00
1 867,00
15 874,38
15 874,38

2

10 539,10
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Брой
сгради
1
1
1 370

АДМИНИСТРАЦИЯ

Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
ОБЩО

Площ, неотговаряща на минималните изисквания за ЕХ
Площ, отговаряща на минималните изисквания за ЕХ
Общо

Брой
сгради
1 076
294
1 370

РЗП
кв. м.
1 028,00
9 511,10
2 645 171,00

РЗП
Кв. м.
1 765 211
879 960
2 645 171

%
66,7
33,3
100,0
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