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Резюме 

Настоящото динамично време в световен мащаб налага вземането на добре информирани и координирани решения, свързани с всички начинания, 

които съпътстват процесите на установяване на устойчиви практики за ограничаването на климатичните промени. В най-голяма степен те са плод на 

дейностите по потребление и производство на енергийни ресурси. Огромен дял от изхвърляните емисии на парникови газове се генерират именно от 

енергийния сектор – повече от 74%, който осигурява енергията, необходима за индустрията, транспорта, публични и жилищни сгради, добив и 

производство от нелокализирани източници. Само секторът за добив и производство на електрическа и топлинна енергия емитира над 14 млрд. t СО2. 

За постигането на осезаема промяна в начина, по който консумираме и генерираме енергия значение имат целенасочените, дългосрочни и адекватни 

действия на местно равнище, които включват последователно планиране и устойчиво управление. Общинските ръководства са не само най-близки до 

хората, а те в най-задълбочена степен познават техните нужди, нрави и привички и затова са техен естествен и доверен партньор що се отнася до 

прилагането на конкретни политики и упражняването на права и задължения.  

Устойчивото потребление на енергия до голяма степен зависи от адекватното използване на данните за енергийните системи и управлението на 

свързаните към тях обекти. Все по-голямо значение придобива дигитализацията на данните и възможностите на дистанционното менажиране. 

Подобни системи показват в конкретика характеристиките на потреблението, което от своя страна подсигурява надеждна информация, която има 

значение при определянето на рентабилността на проектите, а от там и подпомага привличането на финансиране на мерки за енергийна ефективност в 

сградите например. Поради това общинските администрации, които използват системи за управление на енергопотреблението, имат важно 

предимство, когато определят кои сгради имат незабавна нужда от обновяване поради преголямото енергийно потребление, кои се управляват 

ефективно или кои биха били подходящи за влагане на инвестиции.  

Ето защо системите за управление на енергията имат огромно значение местното енергийното планиране да се превърне в процес, генериращ 

приходи.  
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На прага на климатичните промени и енергийните предизвикателства 

Климатични предизвикателства 

Последните няколко години бележат все повече и по-активни действия в посока 

ограничаване на и адаптация към енергийните и климатичните предизвикателства. 

Страните стигнаха до категоричното заключение, че енергийните и климатичните 

предизвикателства са с толкова голям мащаб, че е необходимо действие не на 

национално, а на глобално равнище. Това доведе до подписването на ключов за 

климата международен документ – Споразумението от Париж, подписано от 196 

страни и ратифицирано от 96, което цели полагането на максимум усилия за 

намаляване изхвърлянето на парникови газове, задържането на нарастване на 

средната температура на планетата значително под 2°С, спрямо 

прединдустриалните нива, като се продължат усилията увеличението ѝ да не 

надвишава 1,5°С.  

Данните показват (Фиг. 1), че усилията за задържане на нивата на глобалната 

температура под 1,5°С трябва да се умножат повсеместно. За да се постигне реална промяна в предотвратяването на негативните климатични 

последици в световен мащаб, е важно действията да бъдат съгласувани, колективни и навременни, подкрепени от систематичен подход и адекватно 

планиране както от най-големите причинители на вредните емисии, така и от най-малките.  

В това отношение Европейският съюз (ЕС) има водеща роля чрез амбициозните си намерения и множество политики в борбата срещу 

предотвратяването на климатичните изменения и решаването на енергийните предизвикателства, но това няма да донесе желаната промяна, ако 

усилията не са обединени, координирани и съгласувани както на национално, така и на регионално равнище в отделните държави. 

  

Фигура 1. Глобална температурна аномалия. Изт.: НАСА 

https://eur-lex.europa.eu/content/paris-agreement/paris-agreement.html?locale=bg
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Зелената сделка 

Като резултат от дългогодишните усилия на ЕС през декември 2019 г. бе 

представена „Европейската зелена сделка“ („Европейски зелен пакт“). Тя е най-

амбициозната досега стратегия на Общността за намаляване на емисиите на 

парникови газове с 55% до 2030 г. и постигане на нулеви нетни емисии в борбата с 

глобалното затопляне до 2050 г. (Фиг. 2). Тя представлява пътна карта за постигане 

на устойчивост на икономиката в рамките на ЕС, като основна част от финансовата 

помощ на стратегията, чрез Фонда за справедлив преход, е насочена към 

енергийната ефективност, управление и устойчивост на регионалните и местните 

структури на държавите членки. Задължително условие за получаване на 

финансовата подкрепа е изготвянето на добре обосновани, финансово 

издържани и иновативни регионални и местни планове, които имат задачата да 

очертаят процеса на енергиен преход на засегнатите региони до 2030 г., в 

съответствие с националните планове за енергетика и климат на държавите. По 

този начин се дава достъп на местните власти и ръководства да участват активно в 

процеса по очертаването на дългосрочни, постижими и целенасочени действия в 

посока намаляване на емисиите на парникови газове и задвижване на енергийната трансформация. В този смисъл общинският енергиен план, 

съдържащ конкретна инвестиционна програма, придобива ново ключово значение, тъй като занапред ще показва неразривната връзка между 

икономическото, енергийното и социалното устройство и развитие на дадената територия. В този смисъл устойчивото енергийно планиране се явява 

необходимият инструмент, който в максимална степен да послужи за установяването на баланс между екологичните, икономическите и социалните 

фактори. Изготвянето и прилагането на плановете изисква активното участие на местните, регионалните и националните заинтересовани страни, които 

са основна движеща сила за осъществяването на промяната.  

Енергийни предизвикателства 

Глобалната КОВИД-пандемия и последиците от нея отекват дълго и водят след себе си неподозирани предизвикателства. Енергийната криза, резултат 

от изпреварващото възстановяване на страните от Югоизточна Азия и пренасочването на енергийните потоци в тази посока, показа ясно уязвимостта на 

глобалната и, в частност, европейската енергийна система. Като резултат, националните правителства на държавите от ЕС търсят спешни мерки и 

инструменти за балансиране на силно повишените цени, следствие от високото търсене на енергийни ресурси на континента. Разрешаването на 

подобни предизвикателства отчасти има основание да се търси в посока улесняване действията на местно равнище, свързани с активни мероприятия, 

Фигура 2. Схематично изображение на Европейската зелена сделка 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0017.02/DOC_1&format=PDF
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насърчаващи ресурсната и енергийната ефективност по места. Колкото по-малко вносни енергийни ресурси са необходими за оперирането на дадена 

система, толкова по-гъвкава и независима би била тя. Следователно насърчаването и оползотворяването в максимална степен на местните енергийни 

ресурси е едно от устойчивите решения за предотвратяването на подобни кризи.  

Нови хоризонти и възможности 

В това отношение съществено значение има познаването на инструментите, които 

подкрепят подобни проекти и инициативи на местно равнище. Преразгледаната Директива 

за ВЕИ (REDII), част от пакета „Чиста енергия за всички европейци“ е основният инструмент 

на ЕС, който е създаден за насърчаване производството и потреблението на енергия от 

възобновяеми източници и който поставя нови, по-високи амбиции. Наред с всички 

завишени изисквания за насърчаване използването на енергия от ВИ в индустрията и 

транспорта, особено внимание в редактирания документ намира и използването на ВЕИ в 

сградите, като делът им в крайното енергийно потребление трябва да достигне 49% до 2030 

г. В текстовете се предвижда засилено и целенасочено изграждане и укрепване на 

капацитета за местните органи за планиране и изпълнение на проекти и инфраструктури в 

областта на възобновяемите енергийни източници. Усилията на Общността дават ясен знак, 

че се търси и налага все по-радикалното облекчаване на административните процедури, улесняването на достъпа на гражданите и затвърждаването на 

техните права, свързани с изграждането на децентрализирани локални колективни и индивидуални енергийни системи. С това окончателно се отваря 

достъпът до подходящи условия за насърчаване на търговията на енергия между корпоративни и малки колективни потребители, което има важно 

значение за малки населени места и общности.  

Енергийни общности и граждани 

С приемането на пакета „Чиста енергия за всички европейци“, одобрен през 2018 г. от ЕС, се премахват преградите пред либерализацията на пазара и  

привличането на инвестиции в сектора на енергетиката, а потребителите и техният избор биват поставени на първо място. По този начин на гражданите 

и енергийните общности в ЕС се осигурява възможността да инвестират във ВИ и да участват активно в енергийния преход, като им се дава правото да 

произвеждат, консумират, продават и съхраняват възобновяема енергия. За съжаление, към момента България изостава в транспонирането на 

преразгледаната Директива за ВЕИ в българското законодателство и това продължава да създава пречки пред потенциалните желаещи да инвестират в 

сектора. Въпреки това национални документи, като Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 – 2030 г. 

(ИНПЕК) и изпратения от страна на България към Европейската комисия Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), потвърждават 

необходимостта и очертават подробно намеренията и мерките за подкрепа при създаването и функционирането на енергийните общности. В рамките 

„Планирането и изграждането на енергийна 

инфраструктура отнема време, така че за да 

достигнем нула до средата на века се 

нуждаем от безпрецедентна трансформация 

през това десетилетие... Възобновяемата 

електрическа енергия е най-евтиният 

вариант за много от страните“, 

- Кадри Симсон (комисар по въпросите на 
енергетиката) по време на представянето на новото 
енергийно законодателство на ЕС през юли 2021 г. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/bg_final_necp_main_bg.pdf
https://www.nextgeneration.bg/14
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на ИНПЕК също е ясно подчертано ключовото значение и принос на общинските 

администрации в създаването, администрирането и управлението на част от 

условията при формирането на енергийните общности и проекти, както и тяхната 

функция като звена за контакт за подпомагане на заинтересованите да инвестират.  

През последните години се наблюдава зараждаща се вълна от активни граждани, 

общини и градове, сформирани в общности, потребяващи и използващи устойчива 

енергия. Енергийните граждани са активни потребители и производители на енергия, 

известни още като prosumers1. Към групата се отнасят физически лица, нестопански 

организации, публични организации и малки предприятия, които не само използват, а 

също произвеждат и продават енергия от ВЕИ. Това се случва както индивидуално, 

така и колективно – чрез кооперации или сдружения (енергийни кооперативи). 

Енергийните общности могат да включват и местни власти, като по този начин стават 

активен участник в производството, съхранението и предлагането на енергия. Ето 

защо превръщането на общините във функциониращи звена за контакт или 

създаването на подобни специалирирани клонове към тях ще подпомогнат 

неимоверно желаещите да изградят децентрализирани инсталации за производство на енергия и/или сдружения на такива.  

Въпреки че България има потенциал за сформирането на подобни общности, все още няма достоверна информация, че на територията на нашата 

страна е реализиран подобен енергиен проект. След транспонирането на Европейската директива за енергия от възобновяеми източници (REDII) у нас 

възможностите такива публично-частни проекти да се осъществят ще нарастнат значително.  

В този аспект през последните месеци се изпълнява проектът CONGREGATE, който има за цел да създаде условия за по-активното приобщаване на 

гражданите към действия за климата на местно равнище, които да допринесат за подобряване на условията в публичния сграден фонд, планирани в 

дългосрочните стратегии за обновяване в петте държави от Централна и Югоизточна Европа – Гърция, Чехия, Румъния, Хърватия и България. 

 
1 Терминът, първоначално създаден от Алвин Тофлър и използван в книгата му „Третата вълна“ през 1980 г., обозначава едновременно думите „производител“ и 
„потребител“ като предсказание за свят, в който потребителите са неразделна част от процеса на развитие на продуктите. 

„Общинските власти имат задължения за издаване 

на част от разрешителните при изграждане на 

централи за производство на електрическа енергия 

от ВИ. Също така тяхната роля по отношение на 

планирането и разширяване използването на 

енергията от ВИ на територията на общината 

предполага по-значима ангажираност към процеса по 

реализиране на инвестиционните намерения. В тази 

връзка е удачно като звена за контакт да бъдат 

определени общините.“ 

- Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на 
Република България 2021 – 2030 г., с. 124 

http://www.eneffect.bg/text/?category_id=251


7 
 

Активни общини 

На 14-ти юли 2021 г. ЕС официално прие общ пакет от предложения за намаляване на нетните емисии на 

парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. Изпълнението на тази цел 

зависи от съвкупността от редица мерки за намаление на потреблението на енергия и производството на 

енергия от ВИ, организирани в енергийните планове на национално равнище, а след това изпълнени с 

колективните усилия на държавните институции, търговците на енергия и местните власти. Именно местните 

ръководства, въвлечени в общите усилия за постигането на енергийните цели, и тяхната дейност на локално 

равнище, имат съществен принос, не само към процеса на енергийна трансформация, но и към промяната на 

обществената приемственост и настройка. От техните усилия и намерения зависи дали ще разработват и 

използват плана си като зададен шаблон или ще извлекат максимални ползи и от ефективното използване на 

енергията, и от устойчивото привличане на средства.  

Ролята на местните власти в сферата на устойчивата енергия в България безспорно излезе на преден план през 

последните години, като ясно бе демонстрирано, че 

проектите за ЕЕ и ВЕИ най-успешно се управляват на местно 

равнище. Редица общини като тази в Бургас, Благоевград, 

Габрово, Добрич, Стара Загора, Ботевград, Смолян, 

Павликени, Лясковец, Смядово и др. доказаха своя опит в 

управлението на проекти, свързани с националната вълна 

на реновиране на многофамилните сгради, обновяването 

на обществени сгради, внедряването на системи за 

управление на енергията, инсталиране на локални системи за производство на енергия от ВИ, 

отделни проекти за енергийна ефективност и др. (Каре 1 и 2).  

Местните администрации стават все по-амбициозни и самостоятелни при вземането на решения за 

рационалното използване на наличните ресурси, устойчивото управление на енергията, създаването 

на синергични междусекторни връзки и включването на граждански организации в процесите, 

засягащи бъдещата организация на общностите.   

  

Каре 2 

Ресурсна ефективност в 

община Лясковец 

В Община Лясковец местната 

власт подпомага 

оптимизацията на 

консумацията на енергия чрез 

реновиране на местното 

читалище „Земеделец 1899“ в 

с. Козаревец, в т.ч. 

модернизиране на 

отоплителната инсталация, 

като за гориво се използва 

договорената с местно 

предприятие за производство 

на слънчогледово олио 

слънчогледова люспа. 

Обновителната вълна в 

община Бургас 

По Националната програма за 

енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни 

сгради (НПЕЕМЖС) в община 

Бургас са обновени 236 

жилищни сгради, което я 

поставя на първо място по брой 

обновени сгради сред 

останалите български общини. 

Каре 1 

Каре 2 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_21_3541?fbclid=IwAR0mf8c-2yTqG2ispU4KC7BtrBEw-ohJhAMl1CFln95fwTivAs2BhgWST4Y
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_21_3541?fbclid=IwAR0mf8c-2yTqG2ispU4KC7BtrBEw-ohJhAMl1CFln95fwTivAs2BhgWST4Y
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_21_3541?fbclid=IwAR0mf8c-2yTqG2ispU4KC7BtrBEw-ohJhAMl1CFln95fwTivAs2BhgWST4Y
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Ролята на местните енергийни планове и техният 

принос в процеса на енергийната трансформация  

Процесът на енергийно планиране обхваща редица елементи – институционални 

договорености, примерни указания, способи за моделиране и прогнозиране, специфични 

методики с използване на разнообразни сценарии и програми за комуникация, и не 

само. Съществуват добре установени подходи за планиране, но  

енергийният преход създава необходимост от преоценка на някои аспекти на 

плановия процес, особено тези, свързани с изграждането на привлекателна 

визия и предвидимост за инвестиции в общините. 

Като добра, изпитана и показателна практика в енергийното планиране в ЕС може да се посочи инициативата Споразумение на кметовете. Освен че 

цели приобщаващ, устойчив и интелигентен растеж, това е наднационална и законодателна инициатива на общността, обединяваща усилията на 

местните власти за опазване на климата. 

Към март 2021 г. подписалите споразумението градове и местни общности наброяват 10 559 с население повече от 334 млн. жители. От официалната 

инфографика на Ковенанта става ясно, че към 2020 г. намалението на общите емисии от изпълнението на плановете на подписалите Споразумението е 

273 Mt СО2, или около 28% дял от общото намаление на емисиите на Съюза до 2020 г., което дава основание да се смята, че процесът на планиране има 

най-значим потенциал за намалението на емисиите с помощта на систематичното енергийно планиране.  

В България инструмент за изпълнение на държавната политика в областта на енергийната ефективност (ЕЕ) и възобновяемите енергийни източници 

(ВЕИ) са програмите за енергийна ефективност (ПЕЕ) и плановете за насърчаване използването на енергия от ВИ, които органите на държавната и на 

местната власт са задължени да изготвят. Те служат за постигане на националната индикативна цел за пестене на горива и енергии, заложена в 

Националния план за действие по енергийна ефективност 2014 – 2020 г., а сега и с постигането на целите до 2030 г., заложени в Интегрирания план в 

областта на енергетиката и климата на Република България 2021–2030 г. Ключов замисъл на тези планове и програми е чрез стратегическо планиране 

да се подпомогне местната власт при достъпа ѝ до финансиране и изпълнение на отговорностите ѝ за осигуряване на задоволителни обществени 

услуги. В този смисъл те често представляват своеобразна пътна карта, която посочва начините на реализиране на икономия на енергия в крайното 

енергийно потребление чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки и алтернативни технологии.  

От друга страна, тези програми играят роля на стратегически документ, имащ за цел да даде достатъчно ясен сигнал към потенциални заинтересовани 

страни и участници, желаещи да инвестират в изпълнението на подобни мерки. Задълбоченият и добре изготвен енергиен план показва не само 

„Държавите членки следва да насърчават 
общините и другите публични органи да 
приемат интегрирани и насочени към 
устойчиво развитие планове за енергийна 
ефективност с ясни цели, да привличат 
гражданите в тяхното разработване и 
прилагане и да ги информират адекватно 
за тяхното съдържание и за напредъка по 
постигането на целите“.  

- Преамбюлната част на Директива 2012/27/ЕС 

https://www.eumayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=963
https://www.eumayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=963
http://www.seea.government.bg/documents/NPDEE_2017.pdf
https://www.me.government.bg/files/useruploads/files/national_energy_and_climate_plan_bulgaria_clear_22.02.20.pdf
https://www.me.government.bg/files/useruploads/files/national_energy_and_climate_plan_bulgaria_clear_22.02.20.pdf
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амбицията на местната власт по отношение на енергийния преход, а и представя готовността ѝ да увеличава възможностите за привличане на 

допълнителни средства към бюджета. В допълнение, подобни планове могат да доведат до значителни икономии на енергия особено ако се 

изпълняват съвместно със системи за управление на енергията, които позволяват на съответните публични органи по-добро планиране и управление. 

Определянето на устойчиви енергийни проекти в тези програми носи допълнителни ползи чрез превръщането на екологичните предизвикателства – 

осигуряване качество на атмосферния въздух, ограничаване изменението на климата и управление на ресурсите, във възможности за развитие на 

регионите и формирането им в по-атрактивно място за инвестиции и създаване на нови работни места. Именно поради това наличието на програмите 

по енергийна ефективност, както и на програмите за насърчаване оползотворяването на енергия от възобновяеми източници и биогорива, бе условие 

за получаване на безвъзмездна финансова помощ по отделни оперативни програми на ЕС.  

Националните цели за енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) зa 2030 г. вече са определени, като се очаква 

значителна част от спестяванията на енергия да се реализират на местно равнище. В края на 2016 г. приключи периодът на действие на 

индивидуалните цели за енергийни спестявания на общинските и областните администрации. В периода 2016 – 2020 г. собственици на промишлени 

системи и на държавни и общински сгради не са задължени лица, но те участват в реализирането на индивидуални цели за енергийни спестявания на 

държавни и общински сгради. Конкретното им участие се изразява в ежегодното подобряване на енергийните характеристики на поне 5% от общата 

разгъната застроена площ на управлявания от тях сграден фонд. Статистиката у нас не предоставя актуална информация за приноса на общините в тези 

сфери. За съжаление, последните публични данни за състоянието на ЕЕ в общините е от 2016 г., а данните са агрегирани в последния публикуван 

годишен отчет за изпълнението през 2017 г. на Националния план за действие 

по енергийна ефективност 2014 – 2020 г. От тях става ясно, че оценката на 

ефекта от изпълнение на мерките за енергийна ефективност през 2016 г. от 

общинските администрации в сградния фонд, който стопанисват, възлиза на 

75,9 GWh/год. или 32,5 kt/год. спестени емисии, или спестяването на 

консумираната електрическа и топлинна енергия от 5060 средностатистически 

домакинства за една година. 

Съгласно скорошно проучване, свързано с обзор на състоянието на общинските 

плановете за ЕЕ на 265 общини, става ясно, че: 

● 81 (31%) имат изтекли програми за енергийна ефективност; 

● за 25 не се откриват програмите на сайта им; 

● 16 имат налична програма, но тя е недостъпна.  

141

81

25
16

2
0

50

100

150

Редовен план в 
срок

С изтекъл срок Програмата не се 
открива на сайта 

на общината

Недостъпен файл 
на сайта на 
общината

Нямат план

Състояние на плановете/програмите за ЕЕ в българските 
общини към юни 2021 г

Фигура 3. Състояние на плановете/програмите за ЕЕ в българските общини към 
юни 2021 г. (бр.) 

https://www.me.government.bg/files/useruploads/files/otchet_npdee_za2016-03.2017.pdf
https://www.me.government.bg/files/useruploads/files/otchet_npdee_za2016-03.2017.pdf
https://reachenergy.door.hr/wp-content/uploads/2015/01/D4.7-Guidebook-EAP.pdf
https://reachenergy.door.hr/wp-content/uploads/2015/01/D4.7-Guidebook-EAP.pdf
https://www.climateka.bg/planove-energiyna-efektivnost-prinos-klimatichni-promeni/?fbclid=IwAR2Qr7j2d72-XFKwgcwlCiirgYfFIGCPy3JC4mSZaaKVkzroszrj-1Bx8I8
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Общините с изготвена редовна програма след 2020 г. са общо 141, или 54% от 

всички (Фиг. 3). 

Основно за изготвянето на програмите за ЕЕ на общинските администрации, 

според проучването, общините са използвали указанията на АУЕР – откриват се 

в 109 от редовните програми и планове. Данните показват, че местните 

ръководства разчитат основно на предоставените указания от изпълнителната 

агенция, което от своя страна сочи, че по-рядко общинските служители 

разпознават установените методики в Западна Европа и останалия свят като 

надеждни при планирането.  

Изследването още сочи, че от всички редовни програми за ЕЕ само 55 от тях 

имат конкретни количествени цели за намаление на енергийното потребление, 

или 21% от общо всички общини, които са задължени да имат подобни 

документи (Фиг. 4). Това показва, че  

едва 1/5 от българските общини са си поставили измерима цел за 

енергийна ефективност,  

което дава основание да се смята, че планирането на ефективното управление 

на енергията на местно равнище среща сериозни трудности. Едва пет от 

всички общини имат амбицията да постигнат 40% или по-голямо намаление на 

потреблението на енергия в стопанисваните от тях сгради, системи за улично 

осветление и транспорт. В резултат на това отчитането на напредъка за 

отделните местни администрации е реално предизвикателство.  

Поставянето на конкретни количествени цели изисква известен експертен 

опит и умения, които не всички общински ръководства могат да си позволят, 

особено в малките общини, където отговорността по управлението и контрола 

на енергийните ресурси е дейност, която рядко е определена като 

приоритетна. Често изготвянето и отчитането на тези програми се изпълнява 

като допълнителна дейност от и без това натоварените с административни 

задължения служители.  

39%

61%

Наличие на количествени цели за ЕЕ към юни 2021 г. в 
редовно изготвените планове/програми на българските 

общини (%)

Имат Нямат

30%

70%

Наличие на финансова рамка в редовните 
планове/програми на българските общини към юни 

2021 г. (%)

Фигура 4. Наличие на количествени цели в редовните планове/програми за ЕЕ на 
българските общини с наличие на количествени цели за ЕЕ към юни 2021 г. 

Фигура 5. Наличие на финансова рамка в редовните планове/програми на 
българските общини към юни 2021 г. (%) 



11 
 

Друга съществена констатация от изследването е, че само в 42 (30% от редовните планове или 16% от плановете на всички общини) от редовно 

изготвените програми (141) се открива ясно разписана финансова рамка за необходимия ресурс за изпълнението на избраните дейности и проекти. В 

99 (или 70%) от редовните планове липсва каквато и да било финансова рамка или финансово остойностяване на планираните по време 

на плана дейности (Фиг. 5). Под финансова рамка се разбира изготвянето на максимално близка оценка на финансовите ресурси, които биха били 

необходими за реализирането на мерките и дейностите от плана. Финансовата рамка или финансовият план на програмата имат пряко отношение за 

реализирането на цялостната енергийна програма на общината. Те имат ролята на бизнес план и са причина за възникването на пряка кореспонденция 

с потенциални заинтересовани лица. Не е възможно да бъдат постигнати заложените цели, без да бъдат остойностени и посочени техните базови 

икономически параметри, както и възможните начини на тяхното осигуряване. В този смисъл общинските енергийни планове са сериозна предпоставка 

за привличането на потенциални външни инвеститори, които биха имали интерес да вложат парите си в подобни проекти. Затова и  

начинът, по който се изготвят тези планове, има съществено значение за възможностите за тяхното изпълнение. 

Енергийното планиране в българските общини е все още в процес на развитие, а неговите както преки, така и косвени ползи остават неразкрити за 

повечето общински администрации. Поради това по-долу са разгледани подробно основните етапи и конкретни положения с цел внасяне на по-

задълбочен прочит на процеса на енергийното планиране. 
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Енергийното планиране – модел и принцип на 

действие 

Общинско енергийно планиране се основава върху пълноцено разбиране на 

функциите и ролите на общините по отношение на енергията: 

- общината като консуматор на енергия; 

- общината като производител и доставчик на енергия; 

- общината като регулатор и инвеститор в местния енергиен сектор; 

- общината като мотиватор - източник на мотивация за по-ефективно 

производство и потребление на енергия и за опазване на околната 

среда. 

За изпълнението на тези функции местните власти предприемат различни 

действия. Значителен брой общини насочват усилията си към намаляване на 

потреблението на енергия и намаляване на общинските енергийни разходи, 

намаляване на вредното въздействие от използването на енергия върху 

околната среда в общината и промяна на поведението на крайните потребители  в 

местния жилищен сектор, услуги и индустрии.  

Общинското енергийно планиране е интердисциплинарен процес2 (Фиг. 6), 

чието изпълнение изисква експертни знания и опит в различни сфери – енергетика, икономика, териториално планиране, финансиране, управление, 

обработка на данни и др. Процесът на общинско енергийно планиране започва с решение за разработване на енергийна информационна система на 

общината. По своята същност това е политическо решение, което се взема от страна на общинската администрация или от кмета.  

При старта на процеса на енергийно планиране е необходимо да се избере методиката, по която планът ще се осъществи. У нас сред установените 

методики за разработването на локални енергийни планове се открояват тази на Споразумението на кметовете (ПДУЕК), Европейските енергийни 

награди, Стандарт ISO 50001, указанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, както и българската – Общинско енергийно планиране (ОЕП). 

 
2 Описаната методика за общинско планиране е разработена от Фондация Център за енергийна ефективност ЕнЕфект, като част от проекта MODEL, призната от Съвместния център за 
изследвания (JRC) като най-приложима за използване в развиващите се страни. Издаденa първо на английски и след това преведенa на повече от 10 европейски езика, методиката е 
използвана и се прилага в около 15 държави в Югоизточна Европа. 

Фигура 6. Схематично изображение на процеса на общинското енергийно 
планиране (ОЕП) 
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Зад всяка от тях се крие специфична структура, характеристики и елементи. Повече информация за българската методика ще откриете в следващите 

редове, а за международните методики – в Приложение 2. 

В общ план процесът на планиране съдържа три основни етапа – на подготовка, на изпълнение и на управление, подробно описани в следващите 

редове. 

Етап на подготовка 

Подготвителният етап включва дейности по предварителната организация на процеса на изготвяне на енергиен план, като първоначално се съставя 

работен екип, на чиито членове по-късно се разпределят отделните задачи.  

Основни дейности в този етап са: 

▪ преглед и анализ на свързаните документи, като общински план за развитие, интегриран план, общински програми и/или планове за ЕЕ и ВЕИ; 

▪ идентифициране и събиране на информация за общинския енергиен сектор и/или други включени такива – съставяне на агрегирана 

информация или общинска информационна система (в табличен и графичен вид) за енергопотреблението по целеви групи, сектори и 

подсектори; 

▪ определяне на цели, обхват и участници; 

▪ съпоставяне на събраната информация с чужд опит и добри практики; 

▪ предварително дефиниране на възможните финансови механизми и ресурси. 

В този етап се извършва задълбочен преглед на състоянието на енергийния сектор на общината в ролята ѝ на потребител, производител, инвеститор, 

регулатор и мотиватор за устойчива енергия. Този етап приключва с изготвяне на кратък план за действие, в който са включени и действията на 

общината за представяне му пред общността и възможностите за дискусия със заинтересованите лица при неговото изработване. 

Инструменти на подготвителния етап 

➢ Създаване на единна информационна енергийна система (установяване практика за приложение на енергиен мениджмънт) в общината 

Общинското енергийно планиране се реализира на базата на богата и разнообразна информация за текущото състояние и перспективите за развитие 

на енергийния сектор в общините и отделните обекти, свързани с него. Тази обемна информация може да служи за нуждите на планирането само ако е 

пълна, надеждна и добре подредена. Съществуват утвърдени методики за събиране и управление на информация за енергийното потребление и 

енергийното планиране, какъвто е например стандартът ISO:500001, инструментите на Европейските енергийни награди, методиката за общинско 

енергийно планиране, разработена от ЕнЕфект, и софтуерната онлайн платформа за енергиен мениджмънт на Общинската мрежа за енергийна 

http://www.eneffect.bg/images/upload/Temi/mep_guide_bg.pdf
http://www.eneffect.bg/images/upload/Temi/mep_guide_bg.pdf
https://municipalenergy.net/
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ефективност ЕкоЕнергия. Посочените методи и инструменти са съвместими както помежду си, така и с водещата европейска инициатива Споразумение 

на кметовете. Накратко,  

подредената информационна база данни е така наречената общинска информационна енергийна система (ОИЕС), която има ключово 

значение за бъдещото съставяне и изпълнение на плана. 

Системата включва два основни клона – сектор на енергийната база данни и сектор анализи и оценки, които служат за идентифициране на текущото 

състояние в общината и потенциала за прилагане на мерки за енергийна ефективност и технологии за възобновяема енергия. Достоверността на този 

потенциал е основа за формулиране на реалистични цели на плана и за правилен подбор на инструментите за тяхното постигане. Такава система 

изгражда основите на т. нар. система за енергиен мениджмънт в общината, която има основно значение за стриктното изпълнение на целите на плана. 

Чрез прилагането на систематично управление на енергията си общините в България имат възможност да разполагат с проверени и надеждни данни за 

извършването на енергийни анализи, да прецизират контролните функции в потреблението на енергия в общинските обекти, да подпомогнат опитите 

за привличане на външни източници на финансиране, като допринасят за определянето на възвръщаемостта на инвестициите и не само. 

Подобряването на инвестиционния пейзаж е основна предпоставка за ангажиране в иновативни финансови схеми, като енергийни и ESCО услуги, и 

потенциално привличане на средства от националната схема за енергийни спестявания.  

За да бъде ефективно и успешно изпълнението на общинските енергийни стратегии и планове, е необходимо да се въвеждат и прилагат системи за 

общински енергиен мениджмънт (Каре 3). Те са незаменим методологичен инструмент както в текущия етап за изготвянето на предварителните 

анализи, стратегическото целеполагане и обхват, така и в следващия етап на разработване на плана, който включва изработването на политики, избора 

на конкретни енергийни технологии, контрола при изпълнение проектите и експлоатацията на обектите. Енергийният мениджмънт в общината е от 

първостепенно значение, тъй като подпомага определянето на обхвата, съдържанието и целите чрез резултатите вследствие на подробните анализи и 

изчисления.  

https://municipalenergy.net/
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Целите трябва да бъдат измерими, проследими и с ясни времеви граници. Одобряването на целите и очакваните резултати от общинския 

енергиен план е първото политическо решение в процеса на енергийно планиране и поставя началото на официалната работа по изработването на 

плана.  

➢ Предварителни срещи и обсъждания с местните заинтересовани лица 

Ключов момент в процеса на изготвянето на енергийния план е оповестяването на намеренията на 

местната власт пред гражданите и обсъждането на търсените цели между двете страни (Каре 4). По 

този начин се поставят основите на дългосрочен диалог, които създава доверие и приемственост за 

промените, които могат да настъпят в общността, като в много случаи се очаква и нейното активно 

участие, особено при въвеждане на иновативни мерки при необходимост от промяна на 

поведенческите нагласи на населението. А такива почти винаги се налагат с оглед на това, че 

гражданите имат пряка роля за ефективното използване на енергията.  

➢ Изработване на мерки за промяна в поведението на населението  

Енергийното планиране е процес, който засяга не само общинските сгради и инфраструктура, а 

пряко отразява интереса на гражданите да бъдат заобиколени от по-добра и здравословна среда. 

В този смисъл тяхното въвличане в процеса на постигането на целите на плана има пряко значение 

и резултат. Целите на даден план биха могли да обхващат както общинската собственост, така и 

домакинствата и местната икономика. Подобни мерки биха могли да включват: отчитане и 

управление на енергийната ефективност (ЕЕ) в жилищния сграден фонд; улесняване на процеса за 

инсталиране на системи за производство на енергия от ВИ за 

собствени нужди; насърчаване на велосипедния транспорт; 

оптимизиране на маршрутите на градския транспорт; 

подпомагане на мерки за ЕЕ на уязвими домакинства и 

подкрепа за закупуване на високоенергийни отоплителни 

уреди; регулярни обучения на гражданите за въвеждане на 

нискобюджетни мерки за ЕЕ в домакинствата и др. 

Успоредно с това е подходящо в местните училища да се 

въведе практиката за обучение на подрастващите в 

Каре 3 

Ролята на поведението на 

хората при консумацията 

на енергия е толкова 

важна, колкото и 

техническата ефективност 

на средствата за 

производството ѝ. 

 

Проектът „Нашите сгради“ има 

специално предназначение да въвлече 

гражданското общество в процеса на 

общинско енергийно планиране. 

Неговото изпълнение включи десет 

събития в малки и средни български 

общини, които да обяснят ползата от 

проектите за енергийна ефективност в 

сградите, да изведат на преден план 

усилията на общинските власти, и най-

важното – да направят местните 

общности съпричастни на усилията за 

обновяване на сградния фонд. 

Дейностите се финансират от програмата 

Европейска климатична инициатива 

(European Climate Initiative - EUKI) на 

Федералното министерство на околната 

среда, опазването на природата, 

строителството и ядрената безопасност 

на Федерална република Германия. 

Каре 4 

http://www.eneffect.bg/text/?category_id=228
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принципите на пестене на енергия и опазване на околната среда. 

Етап на разработване 

На база на направените анализи в предходния етап, в текущия се пристъпва към определяне на възможностите за енергийни спестявания, 

внедряването на технологии за производство на енергия от възобновяеми източници, формирането на цялостни проекти и инициативи. В рамките на 

този етап се подготвя и специфично класиране на проектите, от което зависи реализацията им във времето, базирано на определените от местното 

ръководство критерии. Такива могат да бъдат – стойност на необходимата инвестиция; потенциал за енергийни спестявания; обществена значимост на 

проекта; проектна готовност; подобряване на качеството на атмосферния въздух и др. 

Разработването на плана преминава през следните основни стъпки: 

✓ Определяне на базовата линия в общината преди началото на изготвянето на общинския енергиен план (програма). Базовата линия е набор от 

данни, който описва състоянието преди изпълнението на плана, а с навлизането на системите за управление тази дейност се прецизира. 

Базовата линия служи като отправна точка за оценка на резултатите и въздействието от изпълнението на плана. Разликата между 

първоначалния статус (базовата линия) и състоянието след приключване на дейностите по плана представлява потенциала за енергийни 

спестявания; 

✓ Определяне на финансовата рамка на плана/програмата. Местните бюджети обикновено се разработват въз основа на собствените приходи на 

общината от местни такси и данъци, стопанска дейност, приватизация на общинска собственост и субсидии от държавния бюджет. Други 

финансови средства са кредити, публично-частни партньорства, лизингови и концесионни сделки, различни схеми за финансиране от трети 

страни, дарения и др. Формулирането на финансовата рамка на общинската енергийна програма означава идентифициране на финансовите 

ресурси, с които общината разполага по различните линии, както и схемите и механизмите за управление на тези ресурси. В същото време е 

необходимо да се идентифицират и оценят финансовите рискове на програмата, както и действията за изграждане на местен капацитет по 

финансовите въпроси. Подобен подкрепящ инвестиционния процес проект, наречен Embuild, бе успешно изпълнен в няколко български 

общини (Габрово, Бургас, Добрич, Горна Малина) в периода 2017 – 2019 г. Като резултат в тези общини бяха създадени дългосрочни стратегии 

за мобилизиране на инвестиции в енергийна ефективност при дълбоко обновяване на сградния фонд. Чрез него бе установено, че 

формирането на конкретна финансова рамка с ясни източници на средствата може да се използва като сигнал за намеренията на 

ръководството пред потенциални инвеститори.  

✓ Избор на приоритети, спрямо които е насочено въздействието на плана. Изборът на приоритетни дейности и проекти се определя от няколко 

важни предпоставки: 

- Съответствие на избора на приоритети с целите и задачите на общинския енергиен план; 

http://www.eneffect.bg/text/?category_id=214
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- Съответствие на целите и задачите на енергийния план с целите и задачите на Общинската стратегия за устойчиво развитие (дългосрочна 

или средносрочна) и общинския план за развитие (ОПР); 

- Съответствие на целите и задачите на стратегията за развитие с регионалните и 

националните цели за развитие; 

- Съответствие на националните цели с целите на ЕС за устойчиво развитие (вкл. 

Стратегии за енергия и климат). 

✓ Финална структура на общинския енергиен план. Тази стъпка включва изработване на 

окончателния проект, който ще бъде представен на Общинския съвет за приемане. 

✓ Съставеният план следва да бъде одобрен от Общинския съвет, след което може да 

започнат прилагането му, както и проучването, анализът и оценката (мониторингът) на 

резултатите от изпълнението му. 

Инструменти на етап „разработване“ 

➢  Ползи от системата за енергиен мениджмънт на етап “разработване“ 

За разлика от добре установената практика в много страни от ЕС, с някои изключения, 

систематичното управление на енергията практически не се прилага в българските общини. 

Основните причини за това са трудности в събирането и управлението на данни, ограничен 

административен и професионален капацитет и нежелание за инвестиции в специализирани 

търговски приложения. Въпреки това вече съществуват условия тези бариери да бъдат преодолени, 

а възможните ползи за общините и разходите многократно надвишават усилията и инвестициите, 

свързани с прилагането на утвърдените национални или международни системи.  

Системата за енергиен мениджмънт е отличен инструмент за изработването на базовата линия на 

плана и последващите анализи, които дават възможност да бъдат прогнозирани потенциалните 

спестявания от планираните политики и дейности (Каре 5).  

Уеб базираната информационна система 

подпомага общинските специалисти като 

ги снабдява със систематизирана 

информация за динамиката на 

потреблението на енергия и им дава  

възможността да изготвят 

специализирани анализи на база на 

събраните данни. Уебплатформата има 

редица предимства: дава възможност за 

автоматизирано добавяне на данни за 

енергийната консумация, както и на 

данни от резюметата от енергийни 

обследвания; предоставя полезни 

визуализации чрез динамични графики и 

справки за потреблението; предлага 

опция за генериране на автоматични 

годишни отчети за потреблението в 

общините (задължение по Закона за 

енергийната ефективност). 

 

 

Каре 5 
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➢ Финансиране и инвестиции за местните енергийни планове 

Градовете и общините в България имат силно ограничени бюджетни средства за реализирането на 

проекти, необходими за енергийния преход. Открива се огромен потенциал за привличането на 

инвестиции в енергийна ефективност и възобновяема енергия, но е осезаема и липсата на стимул у 

местните администрации за изготвянето на програми и концепции за инвестиции. Обединяването 

на по-малки проекти в по-големи инвестиционни портфейли ще спомогне за привличането на 

значителни финансови ресурси от външни източници. Това е все още твърде слабо развит аспект от 

множеството дейности, за които са отговорни експертите в местните администрации и е 

разбираемо неговото повсеместно отсъствие. Потенциалът за реализиране на инвестиционни 

проекти е огромен и е от съществено значение да се развиват надеждни, стабилни и достатъчно 

зрели инвестиционни програми и концепции, които да включват икономически и правен анализ, 

структура и принципи на управлението, основна стратегия за финансиране и пътна карта за 

изпълнение и мониторинг. Ясно очертаните линии на планираните и необходимите инвестиции за 

проекти в дадена община са сигурна основа и за устойчивото трансформиране на очакваните 

средства от ЕС по фондовете за възстановяване от кризата. За подпомагане на този процес вече 

успешно функционират инициативи като Европейския механизъм за градско развитие, който за 

втора година подпомага общините в намерението им да изготвят задълбочени анализи с цел 

изпълнение на местните си енергийни планове. (EU City Facility, вж. Каре 6 и Приложение 2).  

➢ Участие в наднационални и регионални енергийни мрежи – ползи и добри примери  

 

В сферата на енергийното планиране съществуват редица инициативи, наднационални мрежи и 

обединения за приложението на устойчиви методи и ръководства за създаването на политики за 

рационалното използване на енергията и опазването на околната среда на местно равнище. 

Техният потенциал е широко оползотворен в Западна Европа и слабо застъпен в България. Въпреки 

това участието в подобни мрежи е сериозно преимущество и в много случаи условие за 

получаването на финансова помощ по програмите на ЕС. Наред с това такива инициативи и мрежи подпомагат в сериозна степен членуващите в тях 

чрез споделянето на опит между участниците, организирането на тематични срещи и обучения, изготвянето на споделени проекти и обучителни 

European City Facility е една от най-

популярните инициативи на ЕС в 

подкрепа за местните власти, която 

осигурява помощ в размер на 60000 евро 

за разработване на местни 

инвестиционни концепции. Тези 

концепции представляват цялостни 

програми за инвестиции в енергийна 

ефективност и възобновяема енергия. 

Концепциите включват широк спектър от 

допълнителни анализи, понякога 

определящи в избора на проекти в 

общините – икономически и правен 

анализ, структура и принципи на 

управлението, основна стратегия за 

финансиране и пътна карта за 

изпълнение и мониторинг. 

Инициативата има едва двегодишна 

история, а у нас няколко общини вече са 

готови да споделят опита си, тъй като 

бяха сред първите финансирани. Това са 

Добрич, Габрово, Бургас и Белене. 

Каре 6 

https://www.eucityfacility.eu/home.html
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визити. Най-популярни сред международните мрежи са Споразумението на кметовете, Европейските 

енергийни награди, Наградите “Европейски зелен лист“ и др. В България също оперират регионални мрежи 

със сериозен дългогодишен опит и експертиза, сред които са Общинската мрежа за енергийна ефективност, 

Енергийна агенция - Пловдив, Черноморки изследователски енергиен център, Софийска енергийна агенция, 

Регионална енергийна агенция Русе, Асоциация на българските енергийни агенции и др. Повече за тях може 

да прочетете в Приложение 1. 

➢ Среща със заинтересованите местни лица преди окончателно приемане на плана  

Важен момент от този етап е публичността и популяризирането на дейностите и мерките сред 

обществеността. Реализирането на един добър план е успешно, когато той е подкрепен от местните 

граждани, а това не би могло да се случи без активна комуникация с тях. В страните от Западна Европа 

например местните ръководства използват енергийните си планове и като подробни инвестиционни 

програми с цел привличане на устойчиви инвестиции особено ако планирането има дългосрочен хоризонт. 

Поради това потенциалът на тези планове може да се разгърне широко върху социално-икономическите 

аспекти на дадената територия. Те следва да присъстват в дневния ред на обществените обсъждания и 

периодично резултатите от тях да бъдат публикувани.  

Етап на изпълнение и управление 

Изпълнението на общинския енергиен план е най-предизвикателният етап от общия процес. Целите му се 

реализират чрез изпълнението на проектите и дейностите, включени в него. Ето защо организацията на 

стъпките на този последен етап от процеса е определяща за цялостния успех. По време на прилагането на 

плана е възможно да настъпят необходими промени, изменения или актуализации на предварително 

планираните дейности. Навременният контрол и оценка на всяка отделна дейност са от изключително 

значение за постигането на крайните резултати. Мониторингът на изпълнението е онзи ключов инструмент, 

чрез който местните власти могат да контролират и упражняват влияние върху изпълнението на проектите и 

могат да осигурят постигането на предварително дефинираните цели на плана. Разбира се, енергийните 

планове са отворени документи и дейностите в тях могат да бъдат коригирани своевременно, ако не 

постигат заложените резултати. Това е и една от причините ежегодно (до 1-ви март) тези планове да бъдат 

отчитани пред Агенцията за устойчиво енергийно развитие.  

Инструменти на етап „Управление и контрол“ 

Община Габрово е отличена с 

наградата „Европейски зелен 

лист“ за 2021 г. 

Габрово е носител на екологичната 

награда на Европейската комисия 

„Европейски зелен лист“ за 2021 г. 

заедно с парична премия от 75 000 

евро. В надпреварата се включват 

общо 18 участници, като до финалния 

етап са допуснати пет града, сред 

които датските Елсинор, Нюборг и 

Ринкобинг-Скьерн. След първото ниво 

на техническо оценяване Габрово е с 

най-висок резултат от 36 точки. Той е и 

единственият град от Централна и 

Източна Европа, който е печелил 

наградата в нейната петгодишна 

история. 

Акцент в концепцията са постиженията 

в енергийната ефективност, 

благоустрояването на градската среда, 

придобивките в обществения 

транспорт, разделното събиране на 

отпадъците и кампаниите с 

гражданите. С титлата Габрово се 

ангажира да продължи развитието на 

екологичните политики и да реализира 

инициативи за подобряване на 

околната среда. 

https://www.sporazumenietonakmetovete.eu/bg/
http://www.european-energy-award.org/index.php?id=20
http://www.european-energy-award.org/index.php?id=20
https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenleaf/
http://www.ecoenergy-bg.net/
https://www.eap-save.eu/
https://www.bserc.eu/?bg
https://sofena.com/bg/
https://www.rea-ruse.com/
https://new.abea-bg.org/
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➢ Управление на плановия процес с помощта на системата за енергиен мениджмънт 

Основният инструмент за управление и качествено изпълнение на местните дългосрочни енергийни и климатични планове и стратегии, както и за 

привличане на допълнително финансиране, е системата за енергиен мениждмънт в общината. Общинската мрежа за енергийна ефективност 

ЕкоЕнергия подпомага дейностите по устойчиво управление на енергията в общините чрез информационна енергийна система още през 90-те. Чрез 

целево финансиране по проектите „Нашите сгради“ и „MеМs“ на германската инициатива EUKI (вж. Приложение 2) през 2020 г. бе създадена уеб 

базирана информационна система от ново поколение в подкрепа на местните администрации. Създаването ѝ бе изцяло в съответствие с нуждите на 

общинските администрации и се ползва безвъзмездно от общините членки на ЕкоЕнергия (Фиг. 7 и 8). Системата носи допълнителни ползи за местните 

власти, като често посочва в кой сектор или общинска сграда има нерегулярни колебания в потреблението на енергия и по този начин спомага за 

отстраняването им. С помощта на системата отговорните общински служители могат да добавят както данни за енергийната консумация на общинските 

обекти, така и данни от резюметата от енергийни обследвания. Друго преимущество на уеб платформата е, че предоставя полезни визуализации чрез 

динамични графики и справки за потреблението и не последно място предлага опция за генериране на автоматични годишни отчети за 

потреблението в общините (задължение по Закона за енергийната ефективност). В рамките на проекта „MеМs“ бе разработено и специализирано 

Ръководство за създаване и внедряване на система за управление на енергията в общини, което събира в себе си всички основни етапи и елементи, 

като подпомага стъпка по стъпка общинските ръководства в този процес. В допълнение се работи и по внедряване на методологията на Европейската 

енергийна награда по проект „EXCITE“ (вж. Приложение 2). 

 

Фигура 7. Месечно потребление на енергия в учебни заведения – справка за тригодишен период. 

 

 

Фигура 8. Годишно потребление на енергия и разпределение по 
източници 

  

http://www.ecoenergy-bg.net/UserFiles/File/Manual_FINAL_BG_disclaimer_CPs.pdf
http://www.excite-project.eu/
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➢ Услуги „на едно гише“ ( или т. нар. one-stop-shop) 

Наличието на общински структури или екипи, които да предоставят услуги „на едно гише“ 

в сферата на потреблението на енергия както за гражданите, така и за ръководителите на 

общински структури и сгради, е повече от необходимо. Наблюдава се все по-увеличено 

търсене на специализирани консултантски енергийни услуги, както и навременна 

подкрепа при изготвянето на проекти за обновяване на сградния фонд, въвеждането на 

локални инсталации за производство на енергия от ВИ, участие в свободния пазар на 

електроенергия, помощ за устойчивото намаление на енергийното потребление в 

домакинствата и не само. Подобни „гишета“ имат сериозен потенциал и място в 

администрацията на българските общини, тъй като ще играят ролята и на енергийни 

медиатори, които ще създадат доверие у гражданите и ще популяризират дейностите, 

съпътстващи енергийния преход в бъдеще.  

Стъпка в тази посока се осъществява от средата на 2020 г. на територията на гр. София, където се изпълнява проект, който има за цел да предостави 

интегрирани услуги за сектора на жилищното обновяване. Изпълнението на проекта SHEERenov цели да подкрепи планирания от българското 

правителство преход от сегашния модел за енергийно ефективно обновяване на многофамилни сгради, финансиран изцяло от публични ресурси и 

администриран изцяло от публични институции, към пазарно ориентиран модел. Проектът включва иновативен модел за предоставяне на интегрирани 

услуги за обновяване на домакинствата с високо стандартизирани и оптимизирани процедури чрез услуги „на едно гише“ за собствениците на жилища, 

разпределени между частния бизнес и техните съюзи; подкрепа чрез устойчив финансов механизъм за улесняване на достъпа до заеми и тяхното 

предоставяне; пряка комуникация с общинските структури с цел подобряване процеса на обновяване на жилищни сгради. От средата на 2021 г. е в 

процес на планиране изграждането на енергиен център със сходна функционалност и на територията на гр. Габрово в рамките на проекта re-MODULEES, 

който да служи като ресурсен център за енергийни консултации. Целта е гражданите свободно да получават информация за актуални програми за 

подпомагане и специални услуги за подобряване на енергийната ефективност и ВЕИ на сградите. Центърът ще има обособен консултативен съвет с 

представители на местната професионална и научна общност. 

➢ Програми за обучение и преквалификация 

Общинските служители, отговорни за климата и околната среда, управлението на енергията, градоустройството и публичната инфраструктура имат 

нужда от регулярно обновяване на знанията и квалификацията. Повечето от тях нямат достатъчна възможност за продължаващо професионално 

обучение и образование или имат множество отговорности, които не им позволяват да се съсредоточат единствено върху процеса на планиране, който 

от своя страна е изключително динамичен и разрастващ се. В значителна част от общините енергийното планиране се изпълнява като странична 

дейност от служители, ангажирани в други направления, и крайният резултат остава незадоволителен. Програмите за надграждане на знанията в тази 

В сектора на енергията на местните 

общности е необходимо да има хора, 

на които местните граждани да се 

доверяват и с които могат да говорят 

открито по въпросите, които будят 

интерес у тях, без това да се случва 

само по определени поводи или 

събития. 

 

https://sheerenov.eu/bg/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0-sheerenov
https://re-modulees.eu/
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сфера имат важно значение за ефикасното изготвяне и управление на енергийните процеси и проекти от местните администрации. Наред с това 

съществуват редица схеми и проекти за обучения и усъвършенстване на специфичните знания и опит в сферата - nZEB Roadshow (местни събития за 

развитие на професионалните умения за строителство на нулево енергийни сгради), Train-to-NZEB (учебни и консултантски центрове за подобряване на 

знанията и уменията за проектиране и строителство на почти нулево енергийни сгради (ПНЕС) с инсталации за ВЕИ), ComAct (действия за намаляване на 

енергийната бедност в местните общности) и др.  

Освен програмите за преквалификация на общинските служители по линията на Зелената сделка, са предвидени и такива за служителите, които ще 

бъдат пряко засегнати от енергийния преход във въглеродно интензивните региони. Те също са част от процеса на енергийното планиране на тези 

региони, тъй като териториалните планове, които се изискват, за да бъде получена предвидената финансова помощ, представляват специфични 

енергийни планове, които трябва да начертаят пътищата за бъдещото им устойчиво развитие и трансформиране. Финансовата помощ, която ще бъде 

осигурена, е свързана с т.нар. Механизъм за справедлив преход, инструмент на Зелената сделка. За България са предвидени средства в размер на 

близо 1,3 млрд. евро, които ще бъдат насочени към трите основни региона в страната с развит въгледобив – Перник, Кюстендил и Стара Загора. Другите 

региони, идентифицирани като силно засегнати, са Сливен, Ямбол, Хасково, Бургас, Варна, Ловеч, Габрово, Търговище. В тях ще бъдат заложени 

основите на бъдещото преобразуване на тези региони, което неминуемо ще има отражение и върху тяхното социално-икономическо развитие в 

бъдеще.  

➢ Комуникационни канали, дни и кампании  

Ефективната комуникация без съмнение е един от основните фактори за успех във всички сфери и с особено внимание трябва да се прилага при 

координиране интересите на граждани, местни власти и институции. Последователната, навременна и открита комуникация с обществеността създава 

доверие и има роля за успешното постигане на целите на енергийното планиране и устойчивия енергиен преход в общината. Поради това общинската 

администрация следва да разшири максимално диалога с гражданите си, което допълнително ще спомогне за установяването на прозрачност при 

усвояването на публичните финансови средства. За тази цел е необходимо при планирането и изпълнението на програмите да бъдат включени 

съответните специалисти и да бъде осигурен необходимият ресурс. С въвеждането на все по-високи цели и амбиции в областта на енергията и климата 

комуникационните канали и кампании имат изключително важно значение, така че цялата местна общност да припознае целите за развитие като свои.  

 

  

http://www.eneffect.bg/text/?category_id=240
http://www.eneffect.bg/text/?category_id=198
http://www.eneffect.bg/text/?category_id=249
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Постижения 

Едва ли тук ще успеем да обединим всички значими проекти, изпълнени или изпълняващи се в общините, свързани с добрите практики в енергийното 

обновяване и управление. Важно е обаче да бъдат споменати поне някои от проектите и инициативите, които създават добавена стойност в сферата на 

управлението на ЕЕ и ВЕИ и могат да бъдат следвани като пример на местно равнище.  

Столична община е един от пионерите чрез прилагането на система за производство на зелена енергия, 

умни комунални услуги и постоянен мониторинг. Проектът се осъществява в най-голямата детска 

градина в страната – 76 ДГ „Сърничка“ в кв. Младост. Обектът разполага с инсталирана фотоволтаична 

система за производство на електрическа енергия за собствени нужди, монтирани специализирани 

уреди за отчитане чистотата на въздуха (наличие на влажност, СО2 и фини прахови частици) в 

помещенията на детското заведение, чиито данни се визуализират на екрани, а децата могат да 

разберат какво е състоянието на околната среда чрез реакциите на електронното канарче на дисплея.   

Пилотно в България същата технология ще бъде внедрена и в жилищни сгради в градовете Бургас и 

Габрово в рамките на европейските проекти за енергийна ефективност в многофамилни сгради, по които 

ЕкоЕнергия и ЦЕЕ ЕнЕфект сътрудничат в разработването на финансови, технически и организационни 

инструменти в подкрепа на ефективното обновяване и устойчиво намаляване на енергийната бедност. 

Съвременни системи за управление на енергийните потоци в реално време се прилагат и в три 

обществени сгради в община Габрово - ДГ „Първи юни“ и училищата „Св. св. Кирил и Методий“ и „Васил Левски“. Инсталациите разполагат с полева 

автоматика, температурни сензори и отчитащи устройства, специализиран софтуер, а данните се събират в мониторингов център, който се управлява от 

местната администрация. В бъдеще и други сгради ще бъдат включени в системата. Проектът е финансиран по линия на Националния доверителен 

екофонд (НДЕФ) и община Габрово, като се очаква чрез него да се намали потреблението на електрическа енергия с най-малко 33% годишно.  

Друг пример за успешно приложение на система за мониторинг на енергията в общините е уебплатформата на ЕкоЕнергия, за която стана въпрос и по-

горе. Към настоящия момент общините, които я ползват са: Лясковец, Смядово, Бургас, Габрово, Добрич, Смолян, Кула, Берковица. В допълнение, 

Националният доверителен екофонд припозна платформата като ценен инструмент за управлението на енергията в българските училища и детски 

градини, като от август 2020 г. я използва активно, за да следи напредъка в пестенето на енергия в множество учебни заведения в страната, които 

участват в международен проект за прилагане на мерки за промяна в поведението и повишаване на енергийната ефективност.  

Фигура 9. Изображение на системата за енергиен 
мониторинг в ДГ „Сърничка“. Изт.: ДГ „Сърничка“ 



24 
 

Предизвикателства 

Възстановяването на доверието между гражданите и местната администрация има основно значение за цялостното развитие на общностите. В 

България тази бариера носи най-неблагоприятни и трайни последствия, както за осъществяването на ежедневни дейности на локално равнище, така и 

при въвеждането на нови политики и събирането на подкрепа за реализацията на нетрадиционни инициативи, каквато е посоката на Зелената сделка. 

За въвличането на гражданите обратно в обществените дейности и вземането на колективни решения, където е изначално тяхното 

място, съществена роля играят активното сътрудничество в общините, освобождаването на пространство и време за дискусии, които вълнуват 

общността, изграждането на целенасочена комуникационна стратегия, провеждането на специализирани обучения (особено за теми, които остават 

далечни и непознати), установяването на недискриминационни правила и прозрачни процедури. Съществува натрупано във времето недоверие, 

свързано с т.нар. усвояване на средства, което название открай време се използва с негативно звучене в обществените среди. Важно е местните 

структури и ръководства да преобърнат представата за усвояването на безвъзмездните средства като порочна практика и да насочат усилия в 

усвояването на новите уроци, които предстоят, а именно активно участие в създаването на привлекателна среда за инвестиции с тяхното пряко участие. 

Това, разбира се, е дългосрочен процес и изисква последователни усилия и отдаденост за постигането на съществени резултати.  

Пред българските общини се отварят нови хоризонти и перспективи чрез новите развития, свързани с „позеленяването“ на всички сектори на 

обществения живот. Зелената сделка и Националния план за възстановяване и устойчивост на България (НПВУ), в частност, вече диктуват нова 

реалност в определянето на устойчивото планиране, рационалното управление и мониторинг на процесите за производство и потребление на енергия 

и употребата на местни ресурси. Общинските ръководства имат редкия шанс да демонстрират находчивост и решителност за установяването на по-

високи стандарти и изисквания за по-значителни спестявания на енергия. Общините могат да използват редица инструменти както на национално 

равнище, като бъдещия Национален фонд за декарбонизация, така и чрез частните инициативи, сдружения и проекти за привличане на допълнителни 

средства, като Българския форум за привличане на инвестиции в енергийна ефективност (по проект BeSMART), постоянните дискусионни форуми, 

организирани по линията на проекта SMAFIN, и редица други. 

Значението на енергийното планиране става все по-осезаемо за развитието на общностите. Местните ръководства имат възможност да преоткрият 

множеството ползи от систематичното и последователно планиране като привлекат гражданите в процеса. Чрез енергийните си планове общините 

имат възможност да въвеждат т.нар. „меки“ мерки, насочени към целева промяна в поведението не само на ръководителите на отделните общински 

обекти, а и към това на домакинствата. Подобни мерки биха могли да имат ефект върху ежедневното използване на енергия в домовете, обучението и 

привичките на подрастващите в посока по-висока степен на образованост за опазването на ресурсите и пестенето на енергия. По този начин местните 

общности ще бъдат въвлечени в общия ход към промяна, което би спомогнало за значително увеличаване на приноса на цялата общност.  

  

https://www.besmartproject.net/
https://www.smafin.eu/
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Перспективи 

В настояще време пред страните – членки на ЕС, освен множеството предизвикателства в енергийната сфера, се нареждат и редица перспективи. Една 

от значителните от тях е изготвянето и представянето на планове за възстановяване и устойчивост, които да подпомогнат ускореното възобновяване на 

икономиките и обществения живот на страните в курса на зеления преход.  

През октомври 2021 г. Европейската комисия получи официална версия на Националния план за възстановяване и 

устойчивост на България. Реформите и проектите за публични инвестиции, част от плана, които България планира 

да осъществи с подкрепата на Механизма за възстановяване и устойчивост, възлизат на 6,6 млрд. евро. 

Безпрецедентно досега, зелените инвестиции заемат основно място в плана, като съставляват 45,8% от общите 

предвидени разходи, при заложен минимум 37% в регламента на ЕК. По този начин България цели да подпомогне 

изпълнението на общоевропейските цели за постепенна декарбонизация в три основни направления: 1) 

създаване на условия за ускорено внедряване на възобновяеми енергийни източници и водород; 2) засилени 

действия за повишаване на енергийната ефективност на икономиката; 3) устойчива мобилност.  

Енергийната интензинвност на икономиката, която надвишава 3,5 пъти енергийния разход за производство на 

единица БВП средно в ЕС, както и изключително неблагоприятните енергийни характеристики на сградния фонд в 

страната са сред най-значимите пречки пред подобряването на енергийната ефективност. Усилията за обновяване 

на сградния фонд имат сериозна роля в подпомагането на икономическото възстановяване чрез създаване на работни места в строителния сектор, 

икономии на енергия, по-здравословни условия на живот и намаляване на енергийната бедност. Насърчаването и привличането на публични и частни 

финансови средства в сградния фонд; различни механизми за финансиране на проекти за ЕЕ и ВЕИ чрез сметките за енергия; производството на 

енергия от възобновяеми източници за собствени нужди и подкрепата на гражданите в процеса по инсталирането им – също са сред дейностите, 

поставени като приоритетни реформи в плана. Те засягат в пълна степен местните ръководства и създават пред тях не само нови предизвикателства, но 

и възможности. Поради това ролята на местните власти е не просто важна, тя е решаваща в процесите на планиране, организация, координация, 

финансиране и управление на бъдещите дейности, подпомагащи зеления преход. Въвеждането на нови механизми за финансиране на „зелени 

проекти“ в НПВУ отрежда ролята на общините на основни координатори, инициатори и помощници както за реновирането на обектите на самата 

община, така и за тези на отделните гражданите. В този аспект натрупаният опит в сферата на енергийното планиране и управление, специализираните 

обучения, надграждането на професионалните знания и формирането на ясна и непрекъсната комуникация са задължителни условия за развитието на 

общините и подобряването на връзката с техните граждани.  

Фигура 10. Лого на Националния план за 
възстановяване и устойчивост на 

България 

file:///C:/Users/manol/Downloads/npvu-15102021.pdf
file:///C:/Users/manol/Downloads/npvu-15102021.pdf
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Заключение 

Енергийното планиране е многостранен, мултидисциплинарен процес, който има значителен принос за бъдещето на дадена територия. В този смисъл 

добрият процес на планиране изисква известна подготовка и натрупан опит в определянето на приоритети и крайни цели за устойчиво енергийно 

развитие на общините. За да бъде процесът успешен, не бива да бъдат пренебрегвани неговите основни елементи, като: солидно обезпечаване с данни 

за енергийното потребление; информация за поддръжката и експлоатацията на обектите, включени в обхвата на плана; извършени 

енергийноефективни обследвания и мероприятия; анализи и оценки на достъпния потенциал на местните енергийни ресурси; особености в 

поведението при потребление на енергия; характерни привички на местната общност и др. Заради това процесът на енергийното планиране е 

изключително динамичен и има свойствата да бъде променлив. Това налага отговорните за него, в лицето на местните власти, да го припознаят като 

полезен инструмент за постигане на социално-икономически цели. А това, от своя страна, води до необходимостта за бъдат провеждани действия за 

поддържане на богата база данни, адекватна програма за надграждане на знанията на общинските експерти, продължителна комуникационна и 

информационна кампания сред населението.  

Енергийното планиране е процес, който засяга не само общинските служители, сгради и инфраструктура, а с особена сила включва и интереса на 

гражданите да бъдат заобиколени от по-добра и здравословна среда. От първостепенно значение за постигане на целите и на енергийния план, и на 

общността като цяло, е да съществува доверие между местното ръководство и хората. Важно условие за това е местната общност да бъде навременно 

информирана и запозната с резултатите. По този начин дейностите биват подкрепяни от хората, а те остават активно въвлечени в процеса и се чувстват 

част от него, ясно съзнавайки възможните избори, които могат да направят за общото бъдеще в общността, която споделят.  
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Приложения: 
1. Проекти в подкрепа на общините  

 

 
 

Проектът MEMS (Municipal energy management systems 
supporting sustainable financing of local climate actions) 
има за цел да проучи и подпомогне привличането на 
устойчиво финансиране на местните енергийни 
планове, базирано на системите за управление на 
енергия. Партньори по изпълнението на дейностите 
по проекта в България са Центърът за енергийна 
ефективност ЕнЕфект и Националният доверителен 

екофонд. 

 
 

 
 
 

Проектът цели да приобщи гражданите към 
действията за климата на местно равнище чрез 
подобряване на условията в публичния сграден 
фонд. Сред предвидените дейности са и технико-
икономически проучвания за енергийни 
кооперативи в българските общини. 

 

 
 
 
Проектът EXCITE има за цел да предостави 
най-добрите практики в управлението на 
енергията чрез прилагане на методологията 
на Европейската енергийна награда (ееа) за 
енергийно планиране в страни от Централна 
и Източна Европа, като използва синергии с 
паралелни инициативи за енергийно 
планиране като тези на Стандарта ISO: 50001 
и Споразумението на кметовете. 

http://www.excite-project.eu/ 
 
 

  

 
 
Българският форум за финансиране на проекти за 
енергийна ефективнос. Целта е създаването на 
постоянен дискусионен форум за съвместно 
разработване на политики и  структурирането на 
новаторски финансови схеми, стимулиращи 
инвестициите в енергийна ефективност. 

 

 
 
Подкрепа за интелигентно финансиране на 
енергийно ефективни сгради на Балканите чрез 
постоянни дискусионни форуми. 

 
 
 
Проектът се стреми към изпълнението на 
проекти за обновяване с готови компоненти, 
както и внедряване на системи за управление 
на потреблението във вече обновени сгради 

http://www.eneffect.bg/text/?category_id=239
http://www.eneffect.bg/text/?category_id=251
http://www.excite-project.eu/
http://www.excite-project.eu/
https://www.besmartproject.net/
http://www.eneffect.bg/text/?category_id=244
https://outphit.eu/bg/
https://outphit.eu/en/
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2. Проекти в подкрепа на гражданите  

 

 
 
 

ComAct има за цел да подкрепи високоефективни 
и трайни подобрения в многофамилни жилищни 
сгради в регионите на ЦИЕ и ОНД, като направи 
процеса достъпен и управляем за енергийно 
бедните общности, както и да създаде 
необходимите условия за устойчивото им 
извеждане от енергийна бедност. В България 
целта е да бъдат обновени 4 многофамилни 
жилищни сгради в Бургас. Повече за проекта: 

https://comact-project.eu/ 
 
 

 

 
Целта на SHEERenov е да разработи и тества модел 
за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно 
обновяване на територията на град София. 
Изпълнението на проекта ще подкрепи планирания 
от българското правителство преход от сегашния 
модел за енергийно ефективно обновяване на 
многофамилни сгради, финансиран изцяло с публични 
ресурси и администриран изцяло от публични 
институции, към пазарно ориентиран модел. 
Проектът предвижда да облекчи собствениците на 
жилища чрез създаване на услуги „на едно гише“, 
финансов механизъм за улесняване достъпа до заеми 
и подкрепа за общинската администрация при 
разработването на политики. 

https://sheerenov.eu/ 
 

 

 
ECO2 (Energy Conscious Consumers) e проект, 
финансиран от Рамковата програма за научни 
изследвания и иновации на ЕС - Хоризонт 2020. 
Целта на проекта е да допринесе към това 
домакинствата в Европа да повишат своята 
осведоменост относно количеството енергия, 
което потребяват у дома, и да подобрят 
енергийната ефективност на своите домове. 
Като част от проекта се разработва 
платформа ACT4ECO за електронно обучение с 
отворен достъп за европейските граждани, 
която има за цел да ги подкрепи в усилието да 
изпълнят конкретни действия за пестене на 
енергия и да направят дома си по-енергийно 
ефективен. 

https://act4eco.eu/ 

 
 
 
 
Енергийни обследвания на многофамилни 
жилищни сгради и технически проучвания за 
борба с енергийната бедност в български 
общини. Повече за проекта: 
https://energymeasures.eu/  

 

 
 
Общински информационни центрове за консултации 
за сградно обновяване. Допълнителна информация за 
проекта: https://re-modulees.eu/  

 

http://www.eneffect.bg/text/?category_id=249
https://comact-project.eu/
https://sheerenov.eu/bg/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0-sheerenov
https://sheerenov.eu/
https://act4eco.eu/about-us/?lang=bg
https://act4eco.eu/
https://energymeasures.eu/
https://re-modulees.eu/
https://re-modulees.eu/
https://energymeasures.eu/
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Приложение 1 

Инициативи и мрежи в подкрепа на местните власти в България 

 

 

 

 
В продължение на близо 25 години Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоEнергия 
подкрепя усилията на централните и местните власти за постигане на устойчиво развитие в 
България чрез по-ефективно използване на енергията. Организацията участва активно в 
развитието на националната институционална рамка и се е утвърдила както на национално, така 
и на европейско равнище, създавайки широка мрежа от контакти с органи на централната власт, 
общини, енергийни агенции, университети и НПО. Чрез своите дългогодишни партньорства, въз 
основа на детайлните анализи на националните и местните политики, натрупания опит и 
професионален капацитет, както и в резултат от провеждането на множество експертни 
семинари и срещи, Мрежата насърчава дейностите за устойчиво управление на енергията, 
прилагането на политики за опазване на климата и енергийния преход в общините в България. С 
подкрепата на своя секретариат – Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, ОМЕЕ ЕкоЕнергия 
изпълнява и участва в редица международни проекти за устойчиво управление на енергията в 
общините по програмите Хоризонт 2020 и EUKI – EmBuild, OurBuildings, MEMS, Energy Measures, 
INSTRUCT и др. 
http://www.ecoenergy-bg.net/ 
 

  

 

 
Софийска Енергийна Агенция – СОФЕНА e учредена през м. юли 2001 г. съгласно условията на 
програма SAVE II и с подкрепата на Европейската комисия и Столична община. Според 
сключения договор с ЕС, трите новоучредени агенции Energiebureau Limburg (Лимбург, 
Холандия) и АРЕА (Потенца, Италия) и СОФЕНА са партньори и ще координират своята дейност в 
рамките на тригодишния срок на договора. 
Сред основните цели на СОФЕНА са: подпомагане на Столична община в разработването на 
устойчива енергийна политика; разработване на модели за енергийното планиране на Столична 
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 община и подкрепа на изпълнението му; откриване на възможности и участие в проекти, 
финансирани от чужди институции в областта на устойчивата енергийна политика, икономиите 
на енергия, екологията и др. 
https://sofena.com/bg 
 

  
 
 
 

 

Енергийна агенция-Пловдив (ЕАП) е създадена през 2000 г. като първата енергийна агенция в 
България по програма SAVE на ЕК. ЕАП насърчава устойчивото енергийно развитие посредством 
енергийна ефективност и внедряване на възобновяеми енергийни източници. Нейните услуги се 
използват от местни и национални власти и бизнеса. ЕАП извършва предпроектни проучвания, 
енергийни и екологични анализи и моделиране, идентифициране, разработване и управление 
на проекти в областта на енергията и качеството на въздуха. ЕАП е осъществила успешно повече 
от 50 европейски проекта. Енергийна агенция Пловдив (ЕАП) е основател на Асоциацията на 
българските енергийни агенции (АБЕА) и Клъстер Зелена Синергия и е горд член на мрежите на 
FEDARENE и NATUREEF.  
https://www.eap-save.eu/ 
 

  
 
 

 
 

 

Сдружение "Черноморски изследователски енергиен център" е неправителствена организация в 
обществена полза, създадено през 2007 г. като наследник на Черноморски регионален 
енергиен център, основан през 1995 г. по инициатива на Европейската комисия и страните от 
Черноморския регион. Сдружение ЧИЕЦ е регистрирано в София, България, в съответствие с 
действащото национално законодателство. 
Главната цел на организацията е развитие на сътрудничеството между страните от 
Черноморския регион и Европейската общност в областта на енергетиката, като специален 
акцент е поставен върху енергийните изследвания. Наред с международната си дейност 
центърът участва активно в енергийния живот на България. 
https://www.bserc.eu/  
 

  
 Регионална енергийна агенция - Русе (РЕА) е сдружение с нестопанска цел, създадено през 2007 

г. по програма „Интелигентна енергия - Европа“, проект „Създаване на Местни енергийни 
агенции в Лъохоу - Даненберг (Германия), Русе (България), Лас Палмас де Гранд Канария 
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(Испания) и Перник (България)“. Дейността на РЕА - Русе е свързана с разработване на 
стратегически документи в сферата на ефективното използване на енергията и енергийните 
ресурси, производство и използване на енергия от ВЕИ, разработване на проекти и проектни 
идеи по местни, национални и европейски програми, организиране на семинари, обучения и 
информационни кампании, консултиране на органите на местната власт, фирми представители 
на местния бизнес и други организации, подготовка на апликационни форми по национални и 
европейски програми, както и управление на проекти по оперативни и други програми с 
Европейско финансиране. 
https://www.rea-ruse.com/ 
 

  
 

 
 

Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) е неправителствена организация, 
регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел. 
Учредителите и членове на Асоциацията са юридически лица – енергийни агенции на местно и 
регионално равнище, основани с финансовата и идейна помощ на Европейската комисия. 
Мисията на АБЕА е да координира и да обедини потенциала и опита на членовете си и да ги 
представлява пред българското правителство, регионалните и местните власти, частните 
общности и пред европейските институции, в т.ч.  Генерална дирекция „Енергетика“ (DG ENER) 
на Европейската комисия , мрежата на енергийните агенции ManagEnergy и други 
международни организации и структури. 

 http://new.abea-bg.org/ 
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Приложение 2 

Инициативи и мрежи в подкрепа на местните власти на европейско равнище 

 
 

Споразумението на кметовете е най-голямото движение в света за действия в сферата на 
климата и енергията на местно равнище. В момента то обединява над 9000 местни и 
регионални власти в 57 държави, като им осигурява техническа и методологическа подкрепа, 
предлагана от поддържащи структури по места. Присъединилите се към Споразумението 
местни и регионални власти споделят обща визия за 2050 г.: ускоряване на декарбонизацията в 
териториалните си граници, подобряване на възможностите си за приспособяване към 
неизбежното въздействие на изменението на климата и осигуряване на достъп на гражданите 
до сигурна, устойчива и евтина енергия. Всички те поемат ангажимент за подкрепа на 
изпълнението на целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с 40% до 2030 г. и 
за приемане на общ подход за смекчаване на последиците от и адаптиране към изменението на 
климата. За да превърнат политическия си ангажимент в практически мерки и проекти, 
подписалите Споразумението се ангажират да представят (в рамките на две години от датата на 
решението на местния съвет) План за действие за устойчива енергия и климат (SECAP), в който 
се посочват ключовите инициативи, които възнамеряват да предприемат. Планът съдържа 
инвентаризация на емисиите за проследяване на ефектите от конкретните проекти за 
смекчаване на последиците от изменението на климата и оценка на риска и уязвимостта от 
промените. ОМЕЕ ЕкоЕнергия е поддържаща структура на Споразумението на кметовете в 
България. 
https://www.covenantofmayors.eu/ 
 

  

 
 

Стандарт ISO 50001 

 

 
Стандартът ISO 50001 е нов международен стандарт за управление на енергията, който 
предоставя необходимите насоки, за да бъдат спазени изискванията за намаляване на емисиите 
на CO2. Представлява системата за управление на енергията, която чрез системен подход за 
наблюдение води до намаляване на потреблението на енергия при различни видове дейности. 
Стандартът изисква насърчаване на енергийната ефективност да бъде разглеждано по цялата 
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верига на потреблението на енергия на принципа на схемата „планиране-изпълнение-проверка-
действие“. 
 

  
  

Европейската енергийна награда е инициатива, която подкрепя местните власти при 
създаването на интердисциплинарни подходи за планиране и прилагането на ефективни мерки 
в областта на енергийната и климатичната политика чрез рационално използване на енергия и 
разширено прилагане на възобновяеми енергийни източници. В нея участват повече от 1600 
общини, които се възползват от детайлна методология и електронни инструменти за 
управление на енергията и кандидатстват за ежегодни награди и признание на европейско 
равнище. В България тази инициатива се въвежда от 2020 г. с подкрепата на проект EXCITE на 
Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект. 
https://www.european-energy-award.org/ 
 

  
 Европейският механизъм за градско развитие (European City Facility) се изпълнява в рамките на 

програма „Хоризонт 2020“ и има за цел да предоставя индивидуално, бързо и опростено 
финансово подпомагане за разработване на инвестиционни концепции в областта на климата и 
енергията в повече от 200 градове и общини в Европейския съюз. Потенциалът за реализиране 
на инвестиционни проекти от местните власти е огромен, но все още съществуват сериозни 
пречки като надеждни, стабилни и достатъчно зрели инвестиционни концепции, които да 
включват икономически и правен анализ, структура и принципи на управлението, основна 
стратегия за финансиране и пътна карта за изпълнение и мониторинг. Такива инвестиционни 
концепции са първоначална предпоставка за достъп до различни източници на финансиране и 
именно те ще бъдат подпомогнати от Европейския механизъм за градско развитие. Чрез него се 
подпомагат местни власти или техни обединения с грант в размер до 60 000 евро за 
разработването на инвестиционни концепции и съпътстващите ги детайлни анализи. 
https://eucityfacility.eu/ 
 

  
 
 

Европейската инициатива за климата (EUKI) е програма на германското Федерално 
министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност (BMU), която 
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финансира проекти за борба с климатичните промени в целия Европейски съюз. Първостепенни 
цели са стимулирането на трансграничния диалог, както и на обмена на знания и опит в ЕС. Така 
общността от изпълнители и партньори по проекти подпомага осъществяването на Парижкото 
споразумение и допринася за намаляването на емисиите на парникови газове.  
Повечето дейности в проектите се осъществяват на национално, регионално или местно 
равнище, като подпомагат осъществяването и/или усъвършенстването на националните 
стратегии и политики. Географският център се намира в Централна, Източна, Югоизточна и 
Южна Европа. В идейните конкурси кандидатстват консорциуми от неправителствени 
организации, държавни органи, предприятия с нестопанска цел, както и научни и образователни 
институции.  
www.euki.de 
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Приложение 3 

Мрежи в подкрепа на местните власти на европейско равнище 

 
 

 
Енергийни градове (Energy Cities) e мрежа, която включва над 1000 местни власти в 30 държави. 
За всички тях енергийният преход е нещо повече от възобновяема енергия или високи 
технологии – това е разумно използване на наличните ресурси със засиленото участие на 
местните власти за благополучието им в демократична Европа. 
Мрежата работи за радикална трансформация на енергийните системи и политики, давайки на 
гражданите правомощия да формират децентрализирано и възобновяемо енергийно бъдеще. 
Това се постига чрез надежден диалог между гражданите, местните лидери и европейските и 
националните институции за ускоряване на енергийния преход в Европа. 
https://energy-cities.eu/events/ 
 

  
  

ICLEI (Local Governments for Sustainability) – Местните власти за устойчиво развитие са глобална 
мрежа от повече от 1750 местни и регионални власти, ангажирани с устойчивото градско 
развитие. Активна в над 100 държави, мрежата влияе върху политиката за устойчивост и 
стимулиране на местни действия за развитие чрез справедливо балансиране, намаляване на 
емисиите, устойчиво развитие и кръгова икономика. 
ICLEI превръща устойчивостта в неразделна част от градското развитие и създава системни 
промени в градските райони чрез практически интегрирани решения. Спомага градовете и 
регионите да предвидят и да отговорят на сложни предизвикателства вследствие на бързата 
урбанизация и изменението на климата до деградацията на екосистемите и неравенството. 
Местните и регионалните власти в тази мрежа се сблъскват с тези предизвикателства, като 
включват устойчивостта в ежедневните си операции и политики. ICLEI инвестира в капацитета и 
знанията, необходими за вземане на информирани решения, основани на научни доказателства 
и познаване на местните практики.  
https://www.iclei.org/ 
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FEDARENE е създадена на 8 юни 1990 г. от 6 регионални власти - Рона-Алпи, Прованс-Алпи-Кот-
д'Азур, Валония, Пай Васко, Аквитания и Нор-Па-де-Кале. Насърчени от различни програми на 
Европейската комисия, тези власти спомогнаха гласът на регионите са бъде чут в дебата за 
политиките в областта на енергетиката и околната среда на европейско равнище. 
FEDARENE е един от учредителите на Споразумението на кметовете за климата и енергията, 
което стартира през 2008 г., а понастоящем участник в управлението на инициативата 
 

  
  

Алианс за климата на европейските градове е мрежа от местни власти, основана през 1990 г. и 
ангажирана с опазването на климата в света. Европейският секретариат на Алианса за климата е 
базиран във Франкфурт на Майн, Германия. Членове са Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, 
България, Хърватия, Чехия, Дания, Франция, Грузия, Германия, Унгария, Италия, Люксембург, 
Македония, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, 
Швейцария и Украйна. В рамките на инициативата повече от 1700 градове и общини от 26 
европейски държави имат за цел да намалят емисиите на парникови газове в съответствие с 
европейските политики и водещите световни практики.  
https://www.climatealliance.org/home.html 
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