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РЕАЛИЗАЦИЯ НА
ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ,
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И
УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТТА
НА ЕНЕРГИЙНАТА
ЕФЕКТИВНОСТ

Представяне на проект “Повишаване на
гражданското участие в процесите на
формулиране, изпълнение и мониторинг на
политики и законодателство в областта на
енергийната ефективност“ и резултатите до
момента

Камен Колев, БСК

Дейности по проекта
o Подобряване на взаимодействието и партньорството
между бизнеса и свързаните с него организации в
областта на енергийната ефективност
o Обучение на предприемачите
o Промяна и облекчаване на нормативната среда
o Увеличаване на броя и качеството на енергийните
услуги, предлагани на крайните потребители
o Популяризиране на възможностите на договорите с
гарантиран резултат (ЕСКО договори)
o Подпомагане на бизнеса в постигането на икономия на
енергия и свързаните с това удостоверения за
енергийни спестявания
o Обмяна на опит и добри практики

Резултати
o Анкетни проучвания сред:
o Търговци на енергия
o Крайни потребители
o Одитори
o Неправителствени организации – браншови,
професионални
o Организиране на форуми – семинари и конференция
o Обмяна на най-добри практики
o Работни срещи със заинтересованите страни
o Публикации и доклади
o Информационна кампания

Предложения за нормативни
промени 1/3
Четири пакета предложения - до МФ, МЕ, МИ, МРРБ. Част
от предложенията са:

o Опростяване резюмето на обследването за енергийна
ефективност на сгради и промишлени системи;
o Преработване (актуализиране) спрямо съвременните
условия на специализираните методики за оценка на
енергийни спестявания (приети през 2013 г.);
o Възстановяване редовното провеждане на курсове за
консултанти по енергийна ефективност;
o Засилване дела на алтернативните мерки за постигане
на националната цел за енергийна ефективност;

Предложения за нормативни
промени 2/3
o Промяна в чл.143, ал.2 от ЗУТ, което да позволи
проектиране и изпълнение на инвестиционни обекти
чрез автономни електроцентрали, в т.ч. ВЕИ;
o Към Наредбите за допустимите мерки за обследвания
на промишлени системи и сгради да се добавят
емисионни фактори и фактори за първична енергия за
различните видове възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ);

o Синхронизиране на ЗУТ и ЗЕЕ. Предимство в
процедури по ЗОП за доставката на оборудване с повисоко КПД пред цената;
o Изготвяне на официални бюлетини с добри практики;

Предложения за нормативни
промени 3/3
o Разширяване на възможностите за възложителя в
посока използване на собствен и/или привлечен
финансов ресурс при сключване на договори с
гарантиран резултат (ЕСКО);
o Предвиждане на възможност ЕСКО компанията да
прави обследване за енергийна ефективност, в
случаите, когато изпълнява предложени мерки по
ЕСКО договор;
o Предвиждане на възможност ЕСКО договорите да се
третират като договори за услуги за ДДС цели –
разсрочено внасяне на ДДС.
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