
  

Енергийната ефективност на първо 

място във взаимодействието между 

бизнеса и държавата 
 



НАЦИОНАЛНА ЦЕЛ 

ПЪРВИЧНО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ (ПЕИ) 

2005 2020

41% 



ИНДУСТРИЯ И ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ 

75% от националната цел е 
изпълнена до 2017 г. 

Индустрията потребява 28% от КЕП 

Намаление от 29% за  2007-2017 г. 

Източник: Годишен отчет за изпълнението на 

Национален план за действие по енергийна 

ефективност 2014-2020 г., Април 2018 г. 



ПЪРВИЧНО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ, 

МЛН.ТНЕ 

Източник: Евростат 



ПЪРВИЧНО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ, МЛН.ТНЕ 

БВП, МЛН.ЕВРО 

Източник: Евростат 



РЪСТ НА БВП И ПЪРВИЧНО ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ 

Източник: Евростат 



ОБЩИ ПРЕЧКИ 

Общи пречки пред изпълнение на политиките 

за енергийна ефективност: 

Високи първоначални инвестиционни разходи 

 Затруднен достъп до финансиране 

Липса на информация за очакваните ефекти 

Ниска заинтересованост по въпросите на ЕЕ 

Отсъствие на експертен  капацитет 



Предизвикателства до 2030 г. 

Обновена директива за енергийна ефективност 

Директива (ЕС) 2018/2002 : 

Цел - 32.5% енергийна ефективност 

Постигане на икономии на енергия ежегодно  

в размер на 0.8 % от годишното крайно 

потребление на енергия 

Социални политики за облекчаване на енергийна 

бедност 



ПРОЕКТЪТ 

   Подобряване на взаимодействието и партньорството между 

бизнеса и свързаните с него организации  в областта на 

енергийната ефективност 

 Обучение на предприемачите 

 Промяна и облекчаване на нормативната среда 

 Увеличаване на броя и качеството на енергийните услуги, 

предлагани на крайните потребители 

 Популяризиране на възможностите на договорите с гарантиран 

резултат (ЕСКО договори) 

 Подпомагане на бизнеса в постигането на икономия на енергия 

и свързаните с това удостоверения за енергийни спестявания 

 Обмяна на опит и добри практики 



РЕЗУЛТАТИ 

   Анкетни проучвания сред: 

 Търговци на енергия 

 Крайни потребители 

 Одитори 

 Неправителствени организации – браншови, 

професионални  

 Организиране на форуми – семинари и конференция 

 Обмяна на най-добри практики 

 Работни срещи със заинтересованите страни 

 Публикации и доклади 

 Информационна кампания 



  

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

 

 

За допълнителна информация: 

Камен Колев – зам.-председател, БСК 

kamen@bia-bg.com 


