
Trainings / Обучения

4. Involvement of stakeholders, Roadmapping, Air pollution, Funding 
opportunities and instruments for energy planning for municipalities / 
Участие на заинтересованите страни, пътна карта, възможности за 
финансиране Области на замърсяване на въздуха и инструменти за 
енергийно планиране за общините

• Legal package “Clean Energy for all Europeans” As a part of long-term Energy Development of the EU 
and transition to low carbon Economy / Законодателен пакет “Чиста енергия за всички европейци” 
като част от дългосрочното енергийно развитие и преход към нисковъглеродна икономика на ЕС.
– Georgi Stefanov WWF Bulgaria

• Involving and motivating all stakeholders. Communications and working with local people / Въвличане и 
мотивиране на всички заинтересовани страни. Комуникации и работа с местните хора. Radostina
Petrova WWF Bulgaria

• Preparing аn Energy Profile. Vision, Roadmap, Action Plan / Изготвяне на енергиен профил. Визия, 
пътна карта, план за действие. Georgi Stefanov and Stanislav Yanev WWF Bulgaria

• Alternative successful practices for fundraising and financing of Climate and Energy projects / Други 
успешни практики за фондонабиране и финансиране на проекти в областта на климат и 
енергетика. Georgi Stefanov WWF Bulgaria



ЕНЕРГИЙНАТА ПОЛИТКА НА ЕС. 
ЗАКОНОДАТЕЛЕН ПАКЕТ “ЧИСТА 
ЕНЕРГИЯ ЗА ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙЦИ”: 
ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛАТАТИ И ОЧАКВНО 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ. Проект Panel 2050

Георги Стефанов, WWF България 

27.07.2018 г., Плевен, 
ЕНЕРГИЙНОТО ПЛАНИРАНЕ, КАТО 
ИНСТРУМЕНТ ЗА УСТОЙЧИВО 
РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ



Съдържание:

1. Пакетът „Чиста енергия за всички европейци“ – стратегически приоритети и цели,

постигнатото до момента.

2. Приключилият триалог и целите за Климат&Енергетика за 2030 г.

3. Коалиция за климата България

4. Проект Panel 2050 и мултиплициране на добрите примери от България



Текущото състояние:

България и Европа са изправени на енергиен кръстопът.

Постигането на амбициозната цел на EC и Европейския енергиен

съюз за намаляване на парниковите емисии с над 90%, замяна

на изкопаемите горива с възобновяема енергия с над 80% в

електроенергийния микс и справянето с високо енергийно-

неефективен сграден фонд, както и достигането близка до

нулева енергийна ефективност до 2050г., целят

ограничаването на зависимостта на ЕС от внос на

въглища, газ и петрол за който в ЕС харчим по над 1 млрд

евро на ден, но също и справяне с климатичните

промени.

• Намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС (с 20% до 2020г. и с 40% до 2030г. и 95% 
до 2050г.);

• Увеличаване на дела на електроенергията от възобновяеми енергийни източници (до 20 % 
до 2020г., до 32% до 2030г. и 85% до 2050г); и

• Подобряване на енергийната ефективност (с 20% до 2020г., с 32,5% до 2030г. и близка до 
нулева за 2050г.).

Целите и рамковата политика на ЕС в областта на климата и енергeтика за периода до 2030г. се одобриха от Европейския съвет през октомври 2014г., а 
финалът беше в пoследната седмица от българското Председателство на Съвета на ЕС.



Стратегически области на ЕС в енергетиката:

1. Създаването на Европейски Енергиен съюз с 5 основни направления и фокус на

целите (февруари 2015 г.):

• Интеграция на европейския енергиен пазар (Markets and consumers, Empowering energy consumers, Helping energy cross

border)

• Енергийна сигурност, солидарност и доверие (Security of gas supply, Intergovernmental agreements, LNG and gas storage,

Heating and cooling)

• Енергийна ефективност (Energy Efficiency Directive, Buildings Cogeneration of heat and power, Energy efficient products,

Financing energy efficiency, Heating and cooling )

• Научни изследвания, иновации и конкурентоспособност (Energy storage, Strategic Energy Technology Plan, Nuclear fusion ) и

• Декарбонизацията на икономиката (ETS reform, Paris agreement, Economy decarburization).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52015DC0080
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate/fully-integrated-internal-energy-market_bg
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-gas-and-heating-and-cooling-strategy
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/cogeneration-heat-and-power
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/financing-energy-efficiency
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/heating-and-cooling
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation/energy-storage
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation/strategic-energy-technology-plan
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation/nuclear-fusion
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/revision_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate/climate-action-decarbonising-economy/cop21-un-climate-change-conference-paris_bg
https://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016072001_en


Политическият процес в ЕС към момента:

2. Реализиране на ЕС политиките за климат и енергетика. Изготвяне (финализиране) на законодателния 
пакет от мерки на ЕС, разпознаваем с името “Чиста енергия за всички европейци“ или още познат като 
„Четвърти либерализационен пакет“ (ноември 2016 г.) 

Пакетът включва 8 бр. основни законодателни инициативи, както следва: 

• Енергийна ефективност Energy Efficiency Топ приоритет
• Енергийни характеристики на сградите Energy Performance in Buildings Топ приоритет
• Възобновяема енергия Renewable Energy
• Добро управление и прилагане Governance
• Дизайн на пазара на електроенергия Electricity Market Design (the Electricity Directive, Electricity Regulation, and Risk-Preparedness 

Regulation)
• Правила и създаване на агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия Rules for the regulator ACER

Другите части от пакета, включват:

• Работен план за екопроектирането за периода 2016 — 2019 г. Communication on an Eco-design working plan 2016-2019
• Ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия Communication on accelerating clean energy innovation
• Европейската стратегия за съвместни интелигентни транспортни системи Communication on a European strategy on cooperative, 

intelligent transport systems
• Енергийните цени и разходи в Европа Energy prices and costs in Europe and the implementation of the European Energy Programme for 

Recovery (EEPR) and the European Energy Efficiency Fund

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/DOC/?uri=CELEX:52016DC0860(01)&from=BG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1485938766830&uri=CELEX:52016PC0761
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1490877208700&uri=CELEX:52016PC0765
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0767R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:759:REV1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0864R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0861R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2016:862:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0863R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1490877945963&uri=CELEX:52016DC0773
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1485940952728&uri=CELEX:52016DC0763
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1490880373856&uri=CELEX:52016DC0766
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1485940837646&uri=CELEX:52016DC0769
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1484574061346&uri=CELEX:52016DC0743


Амбициите на страните членки за целите за енергийна ефективност:

https://drive.google.com/open?id=1q67kgkLtxS1T2hlIMtNhWSTVqNdmGBZb
https://drive.google.com/open?id=1q67kgkLtxS1T2hlIMtNhWSTVqNdmGBZb


Амбициите на страните членки за целите за ВЕИ:

https://drive.google.com/open?id=10x1wT953Cr4AG01ATgSHmm0PD9ceBRTM
https://drive.google.com/open?id=10x1wT953Cr4AG01ATgSHmm0PD9ceBRTM


Постигнатият напредък до момента:

2. Директивата за енергийни характеристики на сградите Energy Performance in Buildings

Законодателният процес за постигане на съгласие относно ДЕХС приключи (последната тристранна среща се проведе през декември 
2017 г., Корепер I постигна съгласие по текста на 31 януари, а Парламентът се очаква скоро да ратифицира споразумението). Това е 
първото финализирано досие от одобрения пакет „За чиста енергия за всички европейци“. В края на юни месец директивата беше 
публикувана в Държавен вестник на ЕС, след което страните членки имат 18 месечен период за нейното транспониране в 
националното законодателство, но не по-късно от 10.03.2020г. 

Ключовите моменти (според WWF) от договорения текст включват:

- Държавите-членки ще трябва да разработят стратегии за постигане на декарбонизиран сграден фонд през 2050 г .; 
декарбонизираният сграден фонд се дефинира като изпълнение на почти нулеви енергийни нива.

- Държавите-членки трябва да определят 2030 и 2040 г. етапа в тази насока, както и да определят измерими показатели за 
напредъка (в отрицателна посока, показателите са показателни)

- Държавите-членки ще трябва да разгледат пунктовете за задействане при планирането на обновяването на дългосрочните си 
стратегии. 

- Стратегиите за дългосрочно обновяване споменават факта, че държавите-членки ще трябва да дадат приоритет на действията в най-
лошите сгради.

- Стратегиите за дългосрочно обновяване трябва да бъдат консултирани със заинтересованите страни.

- Страните членки да създадат доброволни бази данни за енергийните характеристики за данните, събрани чрез сертификати за 
енергийни характеристики.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1490877208700&uri=CELEX:52016PC0765
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ:L:2018:156:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0075.01.ENG


Какво ни очаква в България и в Европа за 2030г. ?

32% възобновяеми енергийни източници в енергийния микс на ЕС 
32,5% повишаване на енергийната ефективност 
40% намаляване на емисиите на парникови газове 

За първи път имаме регламент за управление на дългосрочните цели за 
2030г.

Регламентът за управлението (Governance regulation) е основна част от пакета за чиста енергия. Той е
„всеобхватният“ законодателен акт, т.нар. крайъгълен камък, чието предназначение е да се гарантира
изпълнението на целите на ЕС за периода до 2030 г. в областта на енергетиката и климата. С него се
определя начинът за сътрудничество между държавите членки и с Комисията за постигане на амбициозните
цели за чиста енергия на ЕС, включително целите за ВЕИ и енергийна ефективност, както и дългосрочните
цели на ЕС за емисиите на парникови газове. С него се определят и механизмите за контрол, които ще
помагат за гарантиране на спазването на целите, както и че различните предлагани действия са част от
съгласуван и координиран подход. Освен това в регламента е предвидено докладване по линия на
РКООНИК и Парижкото споразумение.

Изготвяне на Националните планове енергетика и климат ще включват национални цели, принос,
политики и мерки за всяко от петте измерения на енергийния съюз: декарбонизация, енергийна
ефективност, енергийна сигурност, вътрешен енергиен пазар и научни изследвани, иновации и
конкурентоспособност.

http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2018/06/29/governance-of-the-energy-union-council-confirms-deal-reached-with-the-european-parliament/


Другите основни елементи на Регламента за управление са следните:

Доклади за напредъка: първият двугодишен доклад за напредъка по изпълнението на
националните планове в областта на енергетиката и климата трябва да бъде публикуван на
15 март 2023 г.

Траектории за ВЕИ и енергийна ефективност: за да бъде постигната общата цел за 32% енергия
от възобновяеми източници до 2030 г., ЕС трябва да спази целта за 18% до 2022 г., 43% до 2025 г. и
65% до 2027 г. Постигнато беше съгласие и да бъдат определени три референтни години за
енергийната ефективност (2022 г., 2025 г. и 2027 г.).

Механизъм за отстраняване на несъответствията: съзаконодателите се споразумяха за
принципите за задействане на механизма за отстраняване на несъответствията по отношение на
ВЕИ: ако има несъответствие на равнището на ЕС, държавите членки, които са под референтните
си стойности, ще трябва да покрият разликата чрез изпълнение на мерки на национално
равнище. Има задължение за отстраняване на евентуалните несъответствия с базисната линия по
отношение на възобновяемата енергия за 2020 г. в срок от една година. По отношение на
енергийната ефективност вниманието ще бъде насочено към мерките на равнището на ЕС.

Дългосрочни стратегии: съзаконодателите се споразумяха за разпоредба относно дългосрочните
стратегии на ЕС и държавите членки, съдържаща график, с индикативно приложение, в което ще
се изтъква сравнимостта на техните дългосрочни стратегии и ще се подобрява връзката между
дългосрочните стратегии на национално равнище и на равнището на ЕС.





Глобалните точкови източници на замърсяване с CO2 и карта на замърсяването на 
въздуха 



Организации в Коалиция за климата България

30 юридически лица от сферата на неправителствения сектор, бизнеса и 
медиите, както и повече от 20 експерти основно от научните и 

университетските среди

ЦЕЛИ:

 Информиране на обществото за рисковете и възможностите, и изграждане на 

капацитет по темата

 Въвличане на заинтересованите страни и при създаването на дългосрочни цели 

за климата и енергетиката

 Активна намеса при изграждането на законодателна и подзаконова нормативна 

база и защита на подкрепа за всички заинтересовани страни 



Мрежа за устойчива енергия в Централна и Източна Европа

Мрежата за устойчива енергия в Централна 

и Източна Европа е платформа за 

сътрудничество между местни 

заинтересовани страни за създаване на 

местни енергийни визии, стратегии и 

планове за действие за преход към 

нисковъглеродни общности до 2050 г.

Partnership for New Energy Leadership 2050 (Panel 2050)
www.ceesen.org

http://www.ceesen.org/


• Tartu Regional Energy Agency (Естония)

• University of Tartu (Естония)

• University of Life Sciences (Естония)

• Vidzeme Planning Region (Латвия)

• IAERPA (Литва)

• Mazowia Energy Agency (Полша)

• AgEnDa (Чехия)

• ConPlusUltra (Австрия)

• WWF (Унгария)

• Local Energy Agency Spodnje Podravje (Словения)

• Local Energy Agency of Bucharest (Румъния)

• WWF (България)

• Balkan Development Solutions (Македония)

Партньори по проекта



Цели на проекта 

Да се идентифицират и подкрепят местни лидери (пионери) за енергийна трансформация, 
които да водят процесите по прилагане на местни енергийни планове, популяризирайки 
концепцията за местни мрежи за дългосрочна енергийна трансформация. 

Цел 1

Да се създадат местни мрежи от заинтересовани страни, които да развиват и широко да 
разпространяват визията за нисковъглеродни общности до 2050.

Цел 2

Да се създадат нови широкообхватни мести стратегии за устойчива енергия.
Цел 3

Да се повиши капацитета на  заинтересованите страни и новатори по места.
Цел 4

Да се укрепи и мултиплицира концепцията за местни мрежи, фокусирайки се върху съседни 
местни общности, регионални, национални и европейски институции.

Цел 5



Ролята на дългосрочните цели за прехода към устойчиво енергийно развитие

Ключовата роля на FORERUNNERS = пионер, предшественик, предвестник, новатор (лице,
физически или юридически субект, което предхожда идването или развитието на някого
или на нещо друго, или на политики и/или икономическо развитие, които следва да се
случат)

Пионерите са организации или лица, които водят трансформацията на местния енергиен и
икономически сектор към по-устойчив такъв. Те са първата вълна от участници, които прилагат и
насърчават устойчиви практики, които ще бъдат често срещани в бъдеще, докато днес са
необичайни и иновативни. В идеалният свят устойчивите практики биха победили неустойчивата
икономика.

Този процес обаче може да се случи само, ако има достатъчно пионери, които да го подкрепят.
Наличието на пионери е необходимо за постигането на целите устойчиво нисковъглеродно
развитие, което ги прави изключително ценни. Те са действащите субекти, които другите ще
започнат да следват, освен това те биват последвани и подкрепени и от други местни участници,
за да станат активни всички заинтересовани страни и по-късно да отключат потенциала си като
пионери.

От местните участници се предполага включване в разработването на политики, за да бъдат
считани за заинтересовани страни. За да станат пионери, е необходима още по-активна позиция. За
да успее енергийния преход, организациите и отделните личности трябва да бъдат активни в
процеса на изготвяне на регионални и национални политики, като поемат инициатива при
оформяне на развитието на секторите на устойчивата енергия и транспорт.
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