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Основни положения

Нови икономии ежегодно от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2030 г. в размер на 0,8 % от годишното
крайно енергийно потребление, осреднено за последния тригодишен период преди 1 януари 2019 г.
Допустимо е неравномерно разпределение на размера на новите икономии през годините на
задължение, но това не може да се използва като изключение и не може да намалява общия размер
на националното кумулативно задължение (както позволяваше предходния период 2014-2020 г.).
Единствено икономии на енергия, постигнати в рамките на дадения период, се отчитат спрямо
задължението за въпросния период.
Икономиите на енергия, постигнати след 31 декември 2020 г., не се отчитат в размера на изискваните
икономии на енергия за периода на задължения от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.
(обратното също не се допуска)
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Национална кумулативна цел на
България за периода 2021-2030 г.
Крайно енергийно потребление, ktoe

2016

2017

2018

9 731,2

9 976,0

10 003,0

Средно годишно крайно енергийно
потребление за периода 2016 – 2018
г., ktoe
Година

9 903,4

2021

69,2

0,7%

2022

69,2

69,2

2023

69,2

69,2

74,05

2024

69,2

69,2

74,05

74,05

2025

69,2

69,2

74,05

74,05

92,0

2026

69,2

69,2

74,05

74,05

92,0

92,0

2027

69,2

69,2

74,05

74,05

92,0

92,0

92,0

2028

69,2

69,2

74,05

74,05

92,0

92,0

92,0

92,0

2029

69,2

69,2

74,05

74,05

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

2030

69,2

69,2

74,05

74,05

92,0

92,0

92,0

92,0

92,0

138,4

0,75%

212,45

0,93%

286,5
378,5
470,5
562,5

ОБЩО кумулативни спестявания за периода 2021-2030 г.
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Общо
годишно
69,2

Годишни енергийни спестявания в крайното потребление, ktoe
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654,5
746,5
92,0

838,5
4 357,55
4

Сравнение на периодите на
задължение
2014-2020 г.

2021-2030 г.

Период на задължение – 7 години

Период на задължение – 10 години

Годишен дял от средното КЕП за периода 2010-2012 г. –
1,5%

Годишен дял от средното КЕП за периода 2016-2018 г.
– 0,8%

КЕП на сектор Транспорт може да бъде изключен от
базовата линия

КЕП на сектор Транспорт не се изключва от базовата
линия

Позволени са изключения, които намаляват общата цел

Позволени са изключения, които НЕ МОГАТ да
намаляват кумулативната цел

Национална кумулативна цел за енергийни спестявания
на България –

Национална кумулативна цел за енергийни
спестявания на България –

1 942,1 ktoe

4 357,55 ktoe
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Изисквания за същественост и допустимост

Дейностите на националните публични органи по прилагането на политическата мярка и на
задължените лица при прилагането на дейности и мерки за повишаване на ЕЕ, трябва да бъдат
„съществени“ за постигане на заявените икономии на енергия; с други думи:
 те трябва да са допринесли директно за отделните действия; и
 субсидията или участието на задължената, участваща или изпълняващата страна трябва да има
повече от минимален ефект върху решението на крайния потребител да предприеме инвестицията
в енергийна ефективност.
Задължените лица (по схема за задължения) и органите по прилагане на алтернативни мерки трябва
да документират и да докажат пряк принос за изпълнението на действието.

ПРЕПОРЪКА (ЕС) 2019/1658 НА КОМИСИЯТА от 25 септември 2019 година относно
транспонирането на задълженията за икономии на енергия съгласно Директивата
относно енергийната ефективност
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Възможни изисквания за
доказване на същественост
От задължените страни може да се изисква да докажат:
 дали вноската е била предоставена пряко или косвено (т.е. от посредници); и
 дали решението за прилагане на мярката е взето от крайния потребител преди предприемането на
действието.
Държавите-членки могат също така да изискват например:
 да се сключва договор между задължените лица и трети страни;
 икономията на енергия да не се генерира преди сключването на договора;
 страните могат да отчитат спестяванията само когато са били пряко участващи в прилагането на мярката
(например чрез предоставяне на енергийни одити, субсидии и др.); и
 да се изготвят споразумения, обхващащи цялата верига от задължени участници до крайните потребители
на енергия.
Ориентировъчен пример
Изискване решението за приноса да бъде взето с бенефициера преди прилагането на
действието (и съответните видове доказателства, напр. стандартизиран формуляр на
декларация, който се попълва и подписва от бенефициера).
Когато контактът с крайните бенефициери се осъществява от посредници, изискване
договорите или споразуменията, обхващащи цялата верига — от задължените страни (или
други страни, които имат право да декларират икономии) до крайните бенефициери, да са
били в сила преди прилагането на действието (и съответните видове доказателства).
29/09/2020
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Изисквания за допълнителност
 За икономиите се посочва, че са допълнителни спрямо икономиите, които при всички случаи биха се
реализирали и без дейността на задължените, участващите или изпълняващите страни или на
изпълнителните публични органи. Отчитат се най-малко следните фактори: тенденциите на потреблението
на енергия, промените в поведението на потребителите, технологичния напредък и измененията,
предизвикани от други мерки на равнището па Съюза и на национално равнище.
 Икономиите, дължащи се на прилагането па задължителното право на Съюза, се считат за икономии на
енергия, които при всички случаи биха се реализирали, и поради това не могат да се декларират като
икономии на енергия за целите на член 7, параграф 1.

 Това означава, че ако според правото на EC се изисква държавите членки да постигнат определен размер
или степен на икономии, те могат да декларират само икономиите над това ниво, при условие че са
изпълнени останалите изисквания, напр. може да се докаже и провери, че икономиите се дължат на
въпросното/ата действие/мярка.
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Изчисляване на допълнителните
икономии на енергия
Общо представяне на базата за
изчисляване на допълнителните
икономии на енергия

База, определена според Директивата за
екопроектиране

Допълнителни
икономии на
енергия

Икономиите, дължащи се на прилагането на задължителното право на Съюза, се считат за икономии на енергия, които при всички
случаи биха се реализирали. Например базата за икономии на енергия от инсталирането на продукти, свързани с
енергопотреблението, които са включени в обхвата на Директивата за екопроектиране (напр. отоплителни системи), най-малко
трябва да бъдат еквивалентни на минималните изисквания за енергийни характеристики, определени в съответната директива,
действаща към момента на внедряване на отделното действие.

Информация за всяка категория продукти, предоставена на уебсайта на ЕК
29/09/2020
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Изключения от изискванията за
допълнителност
Съществуващи сгради

 Чрез дерогация държавите членки могат да отчитат
изцяло икономиите от санирането на сгради, при
условие че е изпълнен критерият за същественост, и
всички икономии на енергия произтичат от мерки на
политиката за насърчаване на санирането.
 Те трябва да докажат също така, че декларираните
икономии от мерките надвишават икономиите, които
биха се реализирали и без мерките
 Те трябва да демонстрират, че задължената, участващата
или изпълняващата, страна е допринесла за постигането
на декларираните икономии

Обследвания на предприятия
Мерките за насърчаване или подпомагане на изпълнението
на препоръките от дадено обследване, надхвърлят
минималните изисквани по член 8 - Държавите членки
„могат да прилагат схеми за стимулиране и подпомагане“.
Поради това икономиите на енергия, реализирани от такива
мерки, могат да се отчитат, тъй като иначе те не биха били
реализирани, при условие че е изпълнен критерият за
същественост.

Сгради на публичните органи

Предсрочна подмяна

Държавите членки обаче трябва да докажат, че всички
декларирани икономии са реализирани благодарение на
мерки на политиката, които са приложени за обновяването
на сгради на публичните органи. Те не могат да отчитат
икономии на енергия, които биха се реализирали и без
мярката на политиката. Следователно държавите членки
трябва да докажат същественост.

Мерки на политиката, „ускоряващи внедряването на поефективни продукти и превозни средства“.
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Изключения - Предсрочна подмяна
База при специалния случай с предсрочна подмяна

Стъпаловидна база за специалния случай с
предсрочна подмяна
Оставащ жизнен цикъл
на новото оборудване

Икономии на енергия
в следствие на
„предсрочната
подмяна“

Период на
„предсрочна подмяна“

Допълнителни
икономии на
енергия

Предсрочна подмяна Очакван край на
на оборуджането средния жизнен цикъл
на подмененото
оборудване

29/09/2020
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Жизнен цикъл на мерките
1). Изпълнение на действието
Технически жизнен цикъл на продукта

2). Жизнен цикъл на икономиите

3). Допустим период на икономии
(за чл. 7)

Период на задължения (2021-2030 г.)

Ефект на
незапазване
Продължителност след
края на периода на
задължения

В изчислението на кумулативните икономии на енергия по член 7 от ДЕЕ трябва да се вземе предвид също така
допустимият период на икономиите на енергия. Това означава, че могат да бъдат отчитани само икономиите,
постигнати по време на съответния период на задължения (от началото на прилагане на отделното действие до
края на периода на задължения).
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1-ва дискусионна среща по проект ENSMOV, АУЕР, София

12

Темп на намаляване на ефекта в рамките на
жизнения цикъл
Опростен подход, предвиждащ установяване на темп на намаляване на ефекта по
подразбиране (еквивалентен на технически коефициент на дисконтиране).
60

55,5

Намаляване на
ефекта с 1% годишно
55,5

55,5....

σ

спестявания на енергия
за периода
10

51

60 единици общо спестяване на енергия от мярка реализирана през 2021 г. При 1%/год.
намаляване на ефекта през 2030 г. ще генерират 555 единици спестявания за периода.
При опростения подход 55,5 единици спестена енергия/годишно се разпределят равномерно за
целия 10-годишен период на задължения, за да се осигури същия размер на кумулацията за
периода.
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CONTACTS
Контакти
Ивайло Алексиев

ialeksiev@seea.government.bg

info@ensmov.eu, kulevska@seea.government.bg
www.ensmov.eu
https://www.linkedin.com/in/ensmovproject
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