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Съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения 

са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на 

Европейския съюз или на CINEA. Нито Европейският съюз, нито 

предоставящият ги орган могат да бъдат държани отговорни за 

тях. 

Действие C4.1 

Продукт 1 колекция от най-добри практики от НПЕК 

Публичност Публични, представени 

Дата декември 2022 г. 

Резюме Събрани са най-добрите практики от съществуващите НПЕК, които 

могат да намалят, да заменят използването на енергия от твърда 

биомаса или да го направят по-ефективно в областта на енергийната 

ефективност, енергийната бедност и сектора на топлоенергетиката. 

ВЪВЕДЕНИЕ  

За LIFE BIO-BALANCE 

Общата цел на проекта "Балансиране на твърдата биомаса за климатична неутралност в 

страните от ЦИЕ" (LIFE BIO-BALANCE), съфинансиран от програмата LIFE на Европейския съюз, е 

да подкрепи държавите членки на ЕС да преминат към нисковъглеродна и устойчива 

икономика, като гарантират, че твърдата биомаса се произвежда и използва устойчиво на 

всички нива. 

Тя изгражда многостранни и многосекторни политики и процеси за обмен на знания на 

национално и местно равнище, за да се гарантира, че биомасата е балансирана с други 

възможни алтернативи и че само твърда биомаса с висока степен на устойчивост е включена в 

актуализираните национални планове за енергетика и климат (НПЕК), дългосрочните стратегии 

и на местно равнище в плановете за действие за устойчива енергия и климат. 

 

Цел на колекцията с добри практики 

Пакетът "Готови за 55" изисква от държавите членки по-амбициозни цели в областта на климата, 

които следва да бъдат отразени в процеса на преразглеждане на НПЕК през 2023-2024 г. По-

високата цел за намаляване на потреблението на енергия от възобновяеми източници и на 

парниковите газове не трябва да води до намаляване на поглъщането на въглерод в сектора на 

Земеползване, промяна в земеползването и горското стопанство (LULUCF) или до по-нататъшно 

увеличаване на загубата на биологично разнообразие. Поради това е от съществено значение 

вместо да се разчита повече на горската биомаса, новите мерки на политиката да разчитат 

повече на това как търсенето на топлинна енергия може да бъде намалено чрез енергийна 

ефективност, да подкрепят енергийно бедните общности, зависими от дърва за огрев, и да 

заменят високорисковото производство на енергия, основано на горската биомаса, с 

нисковъглеродни възобновяеми енергийни източници. 
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Съществуващите НПЕК вече включват мерки, които могат да подпомогнат постигането на тази 

цел, като предоставят добри практики, които могат да бъдат приложени и от други държави. В 

този доклад LIFE BIO-BALANCE направи оценка на избрани съществуващи НПЕК и събра 15 

добри практики, които можете да откриете, като кликнете върху темата: 

● ЕНЕРГИЙНА БЕДНОСТ 

● ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

● ТОПЛИНА И ЕНЕРГИЯ. 

МЕТОДОЛОГИЯ 
Партньорите избраха 14 НПЕК, които представляват повече от половината от съществуващите. 

В процеса на подбор страните от ЦИЕ бяха представени в по-голяма степен с цел добрите 

практики от тези НПЕК да могат да бъдат възпроизведени в по-голяма степен от други страни 

от Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Избраните НПЕК бяха на следните страни: Австрия, 

България, Хърватия, Дания, Франция, Гърция, Унгария, Ирландия, Полша, Румъния, Словакия, 

Словения, Швеция. След това беше възприета методологията за събиране на подобни данни, 

направена в рамките на проекта LIFE Plan Up. Методологията за оценяване беше следната. 

 

Тема Критерии Резултат Описание на резултата 

Съответствие 

Съответства ли мярката на темата? 

(енергийна бедност, енергийна 

ефективност, топлинна и електрическа 

енергия) 

1 ниска степен 

2 средна степен 

3 висока степен 

Възпроизводимост 

Възможно ли е мярката да бъде 

повторена в други страни, особено в 

ЦИЕ? 

1 
само при големи 

промени 

2 да, в региона на ЦИЕ 

3 да, в целия ЕС 

Въздействие 

Степен, в която мярката е в състояние да 

повлияе на енергийната 

бедност/енергийната ефективност (не се 

отнася за топлофикациите) 

1 ниска степен 

2 средна степен 

3 висока степен 

Степен на способност за намаляване на 

търсенето на горска биомаса 

1 ниска степен 

2 средна степен 

3 висока степен 

Изпълнимост 

Ако това е техническо решение, 

достатъчно зряло ли е, за да се приложи? 

- има значение само за 

топлоенергетиката 

1 ниска степен 

2 средна степен 

3 висока степен 

Степен на финансова необходимост за 

изпълнение 
1 

необходими са огромни 

инвестиции, дълъг 

период на 

възвръщаемост 

2 

необходима е 

инвестиция, но с кратка 

(< 10 години) 
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възвръщаемост  

3 
Необходима е само 

промяна на регламента 

Адаптивност 

Степен, в която мярката включва 

процедури за стратегическо 

преразглеждане и е в състояние да се 

адаптира към промените и 

предизвикателствата 

1 ниска степен 

2 средна степен 

3 висока степен 

Ниво на 

детайлност 

Достатъчно подробно ли е описанието, 

за да се предостави достатъчно 

информация за горната оценка? 

1 ниска степен 

2 средна степен 

3 висока степен 

 

От 14-те документа бяха събрани общо 113 политически мерки. Избрахме най-добрите 15 

мерки по всяка тема и обобщихме всяка от тях, след което анализирахме и потенциала за 

възпроизвеждане в съдържанието на ЦИЕ. Важно е да се отбележи, че се основахме само на 

текста в НПЕК и не сме правили допълнителен анализ. Тези най-добри практики са представени 

в следващите глави, подредени по точки. 



ЕНЕРГИЙНА БЕДНОСТ 
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ЕНЕРГИЙНА БЕДНОСТ 
(кликнете върху заглавието, за да преминете към него) 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

➢  Схеми за задължения за 

енергийна ефективност 
➢ Жилищно подпомагане за 

възрастни хора 

 

➢ Сертификати за икономия на енергия в 

Закон за енергиен преход и ра 

➢ Услуги за местни интервенции за 

управление на енергията 

 

➢ Оценка на въздействието на политиката 

за енергия и климат 

➢ Термомодернизационен фонд 

➢ Бонус за енергийно ефективни мерки в 

еднофамилни в еднофамилни къщи 

 

➢  Схема за субсидии за 

замяна на нафтови котли с 

термопомпи в сгради извън 

районните отоплителни и 

газови мрежи 

 

➢ Картографиране 

на енергийно 

бедни 

домакинства 

 

➢ Програма за 

намаляване на 

енергийната 

бедност 

 

➢ План за действие за борба с 

енергийната бедност 

➢ Застраховането като 

инструмент за адаптиране към 

изменението на климата 

 

➢ Ясна мярка за 

потреблението на 

домакинствата 

➢ Допълващи инструменти 

за подкрепа 

 

➢ Кликнете, за да се върнете към Въведение 

 

➢ Специална сметка за 
справедливия преход в 
районите, произвеждащи 
лигнитни въглища 

➢  

 



ЕНЕРГИЙНА БЕДНОСТ 
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Оценка на въздействието на политиката за енергия и климат 

Държава Полша В процес на изпълнение 

Цел В специален раздел на НПЕК на Полша се анализират социалните въздействия, 

включващи следните макроикономически категории в перспективата на 

икономическото развитие на страната до 2040 г: 

- динамиката на реалните заплати, 

- динамиката на разполагаемия доход на домакинствата, 

- ръст на разходите на домакинствата за горива и енергия и техния дял в 

доходите, като се отчита разликата в доходите1 . 

Анализът на социалните въздействия се извършва с помощта на модела Mezzo-

Impact - модул Домакинства, в който резултатите от изчисленията се влияят от 

редица макроикономически променливи, определени в модела CGE-PL. Те 

представляват така наречената "движеща сила" (импулс) в изчисленията за 

оценка на социалните въздействия, присъщи на прилагането на инструментите 

на публичната политика, изследвани от модела Mezzo-Impact. 

Резултати 

Уместност: 3 Възпроизводимост: 3 Въздействие: 3 

Изпълнимост: 3 Адаптивност: 3 Ниво на детайлност: 3 

Защо това е 

добра 

практика? 

Анализът представя развитието на дела на разходите за горива и енергия в 

разполагаемите доходи на домакинствата (до 2040 г.), както е изчислено в 

модела Mezzo-Impact, по квинтилни групи и по видове горива.  В допълнение, 

червена линия в графиките отбелязва линията на енергийна бедност като 

"определена" за полските домакинства. По този начин правителството знае 

добре във всеки един момент как политиките ще се отразят на червената линия 

и как да въздейства върху конкретните видове горива в групите с най-ниски 

доходи.  

Уместност 

за региона 

на ЦИЕ, 

потенциал 

за 

възпроизве

ждане 

Държавите от региона на ЦИЕ могат да възпроизведат тази практика, тъй като 

тя позволява по-ефективно разработване на политики и повишаване на 

осведомеността относно въздействието на политиките. Синхронизирането на 

наблюдението на развитието на дела на разходите за горива и енергия в 

разполагаемите доходи на домакинствата за страните от региона и дори за ЕС 

може да бъде добра основа за Европейската комисия за бъдещи политики.  

                                                      
1 Използване на пет квинтила: Квинтил № 1 и № 2 включва 40 % от най-бедните домакинства, квинтил № 3 включва 

лицата със средни доходи - 20 % от домакинствата, а квинтил № 4 и № 5 включва най-богатите 40 % от домакинствата, 

съгласно критериите на „Гарантирана система за подписване“, приети за 2015 г. 

https://www.rd.usda.gov/files/RD-SFH-GUS-OverviewNotes.pdf


ЕНЕРГИЙНА БЕДНОСТ 
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Ясна мярка за потреблението на домакинствата 

Държава Австрия В процес на изпълнение 

Цел Домакинствата, които не са енергийно бедни, имат средно крайно 

потребление на енергия от 18 200 kWh годишно. Тази стойност за енергийно 

бедните домакинства е 23 373 kWh (с 28% по-висока; крайното потребление 

на енергия за отопление е с 49% по-високо). При домакинствата, които не са 

енергийно бедни, 66 % от крайната енергия се използва за отопление, докато 

при енергийно бедните домакинства този дял е 77 %. Използването на 

електроенергия също е с 9 % по-високо в енергийно бедните домакинства, 

отколкото в неенергийно бедните домакинства. 

Резултати 

Уместност: 3 Възпроизводимост: 3 Въздействие: 3 

Изпълнимост: 3 Адаптивност: 3 Ниво на детайлност: 3 

Защо това е 

добра 

практика? 

Разделянето на равнището на потребление на две групи показва колко по-

ефективно ще бъде субсидирането на енергийно бедните групи. Ясната 

мярка за потреблението на енергия е от решаващо значение за ефективното 

разработване на мерки за намаляване на нивата на енергийна бедност. Тя 

служат за разработване на различни инструменти за подпомагане - тарифи 

за електроенергия по нива на потребление, социални тарифи, субсидии, 

базирани на потреблението, целеви програми за енергийна ефективност и 

др. 

Уместност за 

региона на 

ЦИЕ, 

потенциал за 

възпроизвеж-

дане 

Възпроизвеждането на ясни мярки за потреблението е лесно и всяка страна 

може да го направи, независимо от региона. Страните от региона на ЦИЕ по-

специално трябва да възпроизведат осведомеността за ефекта от мерките 

върху уязвимите и енергийно бедните домакинства, за да се насочат 

ефективно към тях.  

   



ЕНЕРГИЙНА БЕДНОСТ 
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План за действие за борба с енергийната бедност 

Държава Румъния В процес на изпълнение 

Цел Министерството на икономиката, енергетиката и бизнес средата си 

сътрудничи с Министерството на труда и социалната закрила, което отговаря 

за изготвянето на националния план за действие за случаите на енергийна 

бедност. Съгласно Националната стратегия за социално включване и 

намаляване на енергийната бедност за периода 2015-2020 г. и 

Стратегическия план за действие за периода 2015-2020 г. политиките са 

насочени пряко към намаляване на бедността и засилване на социалното 

включване в няколко ключови области: социално подпомагане и 

социалноосигурителни права, енергийна бедност, заетост, образование, 

здравеопазване, социално участие и социални услуги. 

Резултати 

  

Уместност: 3 Възпроизводимост: 3 Въздействие: 3 

Изпълнимост: 3 Адаптивност: 3 Ниво на детайлност: 3 

Защо това е 

добра 

практика? 

Всяка страна трябва да има ясен план за действие за борба с енергийната 

бедност, който със сигурност трябва да се разглежда в контекста на другите 

съществуващи стратегии за борба с бедността и социалното приобщаване. 

Наличието на Стратегия за социално включване и намаляване на 

енергийната бедност съчетава политически мерки и в двете области - 

социалната и енергийната политика - което е голямо постижение и добър 

пример за правителствата, които все още имат официални конфликти и 

несъгласие по въпроса към коя сфера принадлежи проблема с енергийната 

бедност. 

Уместност за 

региона на 

ЦИЕ, 

потенциал за 

възпроизвеж-

дане 

Страните от региона на ЦИЕ могат лесно да възпроизведат тази мярка и да 

сформират необходимите работни групи за разработване на комбинирани 

стратегии за социално приобщаване и намаляване на енергийната бедност. 
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Термомодернизационен фонд за домакинствата 

Държава Полша Планирано за периода 2021-2030 г. 

Цел Основната цел на фонда е да предоставя финансова помощ на инвеститори, 

които изпълняват проекти за термомодернизация и обновяване. Очаквани 

икономии на енергия: 70 хил. тона годишно. 

Бенефициенти на програмата за енергийна ефективност са собствениците и 

управителите на: жилищни сгради; сгради за колективно настаняване; 

обществени сгради, собственост на местните власти и използвани от тях за 

обществени цели; местни топлофикационни мрежи; местни източници на 

топлина. 

Допустими дейности: Бонус за термомодернизация се предоставя за проекти, 

насочени към: 

■ намаляване на потреблението на енергия за отопление и подгряване на топла 

вода в жилищни сгради, сгради за колективно настаняване и сгради, собственост 

на местните власти и ползвани от тях за изпълнение на обществени задачи; 

■ намаляване на разходите за получаване на топлинна енергия, доставяна до 

горепосочените сгради, чрез свързването им към централизиран източник на 

топлина във връзка с премахването на местен източник на топлина; 

■ намаляване на загубите на първична енергия в местните топлофикационни 

мрежи и в захранващите ги местни източници на топлина; 

■ частична или пълна замяна на енергийни източници с възобновяеми 

източници или използване на високоефективно комбинирано производство на 

енергия, при спазване на изискванията за намаляване на потреблението на 

енергия, посочени в закона. 

Резултати 

  

Уместност: 3 Възпроизводимост: 2 Въздействие: 3 

Изпълнимост: 3 Адаптивност: 3 Ниво на детайлност: 3 

Защо това 

е добра 

практика? 

В Директивата за енергийната ефективност се препоръчва на държавите-членки 

да създадат национален фонд за енергийна ефективност. Целта на този фонд е 

да прилага мерки за енергийна ефективност, включително мерките по член 8, 

параграф 3 и член 22, приоритетно в групата на хората, засегнати от енергийна 

бедност, уязвимите клиенти и, когато е приложимо, хората, живеещи в социални 

жилища. Наличието на специфичен компонент за домакинствата и/или 

собствениците или управителите на жилищни сгради във фонда, позволява 

допълнително определяне на специфичен компонент за уязвимите и енергийно 

бедните домакинства. 



ЕНЕРГИЙНА БЕДНОСТ 

 

 
 

10 

Уместност 

за региона 

на ЦИЕ, 

потенциал 

за 

възпроиз-

веждане 

Подробното описание на структурата на фонда и конкретните мерки е много 

ценно за страните, които не са разработвали фондове за сградния сектор. В ЦИЕ 

наличието на фондове е ограничено, както и техният размер. Страните могат да 

използват този пример, за да сравнят дела на населението в енергийна бедност 

с целевите емисии и икономиите на енергия в жилищния сектор като дял от 

общите икономии. 

Бонус за енергийно ефективни мерки в еднофамилни къщи 

Държава Полша Планирано за периода 2021-2030 г. 

Цел Бонусът за еднофамилни жилищни сгради е под формата на данъчно 

облекчение, чиято цел е да се създаде стимул за топлинна модернизация на 

еднофамилни жилищни сгради чрез данъка върху доходите на физическите 

лица. Настоящата подкрепа от държавния бюджет за термомодернизацията 

на жилищни сгради, състояща се, наред с другото, в предоставянето на бонус 

за термомодернизация в размер на 20 % от заема, взет за проект за 

термомодернизация, е недостатъчна за постигане на необходимия ефект по 

отношение на подобряването на енергийната ефективност. 

Основната цел е чрез данъка върху доходите на физическите лица да се 

създаде стимул за топлинно модернизиране на еднофамилни жилищни 

сгради. 

Очаквани средни икономии на енергия: 200 ktoe/година. 

Бенефициенти на бонуса за термомодернизация са данъкоплатците, които 

плащат данък в съответствие с данъчната скала, в размер на 19% и като 

еднократна сума върху регистрирания доход, които са собственици или 

съсобственици на еднофамилни жилищни сгради, извършващи разходи по 

проекти за термомодернизация.  

Подробен списък на видовете строителни материали, оборудване и услуги, 

свързани с подкрепените проекти за термомодернизация, е посочен в 

Наредбата на министъра на инвестициите и развитието от 21 декември 2018 

г. Бонусът за термомодернизация се предоставя по-специално за следните 

строителни материали, оборудване и услуги: 

■ дограма за прозорци и врати, включително прозорци, покривни прозорци 

с монтажни системи, балконски врати, гаражни врати, неотваряеми 

прозрачни повърхности, 

■ строителни материали, вложени в отоплителни системи, системи за битова 

гореща вода и електрически отоплителни системи, 

■ термопомпи, слънчеви колектори или фотоволтаични клетки с аксесоари, 

■ инсталиране на изброените по-горе материали и оборудване, 
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■ пускане в експлоатация и управление на източника на топлина, анализ на 

димните газове, хидравлично управление и балансиране на системата, 

отстраняване на източника на топлина, работещ с твърдо гориво 

Резултати 

Уместност: 3 Възпроизводимост: 2 Въздействие: 3 

Изпълнимост: 3 Адаптивност: 3 Ниво на детайлност: 3 

Защо това е 

добра 

практика? 

Добър пример е да се въведе мярка специално за еднофамилни жилищни 

сгради във фонда. Необходим е цялостен подход с разнообразни и малки 

мерки, когато финансирането за този специфичен сегмент е недостатъчно, 

изисквайки високи инвестиционни разходи за цялостно саниране, но 

реализирайки възвръщаемост на инвестициите за по-дълги периоди. Този 

сегмент често не е включен в програмите за енергийна ефективност и 

поставянето на специален акцент върху него може да доведе до по-добри 

общи резултати. 

Уместност за 

региона на 

ЦИЕ, 

потенциал за 

възпроизвеж-

дане 

Страните от ЦИЕ се характеризират с това, че все още голяма част от 

населението живее в еднофамилни къщи в малки градове или селски 

райони. Тези домакинства често са с ниски доходи и горят дърва за огрев в 

неефективни печки. Със сигурност е необходим специфичен фокус, както и 

диверсификация на инструментите за подпомагане.     

  

Специална сметка за справедливия преход в районите, 

произвеждащи лигнитни въглища 

Държава Гърция планирани в следното програмиране 

период (2021-2027 г.) чрез съответната НСРР и 

Програмата за развитие на селските райони 

Цел Специално внимание се обръща на финансирането на дейности за развитие в 

гръцките райони, чиято икономика зависи силно от добива на лигнитни 

въглища за производство на електроенергия. Тези действия включват две 

конкретни мерки за намаляване на енергийната бедност чрез насърчаване на 

създаването на енергийни кооперативи (общности). 
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Резултати 
Уместност: 3 Възпроизводимост: 3 Въздействие: 3 

Изпълнимост: 3 Адаптивност: 3 Ниво на детайлност: 2 

Защо това 

е добра 

практика? 

Действията за развитие, които ще бъдат финансирани във всеки годишен цикъл 

на разпределение на приходите от продажбата на квоти за емисии чрез търг ще 

бъдат определени чрез открита обществена консултация въз основа на няколко 

оси, които включват енергийна бедност, както следва: 

• Развитие на чисти форми на енергия, финансирано от проекти, изпълнявани 

от енергийни общности с участието на физически лица и/или местни власти 

и/или юридически лица, регулирани от частното/публично право, с цел 

насърчаване на възобновяеми енергийни източници и намаляване на 

енергийната бедност. Тази ос може да включва, наред с другото, проекти за 

биомаса/биогаз с участието на местни животновъдни кооперативи и като 

цяло проекти за самостоятелно производство с възможност за използване на 

съществуваща енергийна инфраструктура (напр. разпределителни и/или 

преносни мрежи) 

• Икономия на енергия: Подобряване на енергийните характеристики на 

обществени/частни сгради в съответствие с минималните изисквания за 

енергийни характеристики на сградите и справяне с енергийната бедност. 

Приоритетизиране на насърчаването на енергийни общности с участието на 

местните власти като допустими субекти. 

Уместност 

за 

региона 

на ЦИЕ, 

потенциа

л за 

възпроиз

веж-дане 

Тази практика може да се повтори в страните от региона, тъй като той е 

специфичен с въглищните си мини и производството на електроенергия от 

въглища. Осигуряването на достатъчно финансиране за развитието на енергийни 

кооперативи в районите на преход към въглища бързо ще осигури механизъм за 

подкрепа за няколко цели – замяна на мощности от изкопаеми горива с 

възобновяеми за нуждите на домакинствата, намаляване на енергийната бедност 

на потребителите, които не могат да инвестират сами в нов енергиен ресурс и 

оборудване, възможности за заетост за тези, които могат да участват в 

предоставянето на услуги в механизма. Тези региони могат също така да 

използват евентуалните приходи от производството и продажбите на 

електроенергия за развитие на други селскостопански или бизнес проекти за 

създаване на повече възможности за работа. 
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Картографиране на енергийно бедни домакинства 

Държава Словакия Планирано 

  

Цел Разработване и поддържане на информационни системи за събиране и 

интегриране на данни за населението и последващо използване на тези 

данни за оценка на енергийната бедност сред населението 

Резултати 

  

Уместност: 3 Възпроизводимост: 3 Въздействие: 3 

Изпълнимост: 3 Адаптивност: 3 Ниво на детайлност: 2 

Защо това е 

добра 

практика? 

Картографирането на енергийно бедните домакинства е често срещана 

практика в страните, в които има политики и системи за справяне с 

енергийната бедност. Такива карти имат наистина добро приложение при 

разработването на плановете за обновяване и социалните климатични 

планове, служейки като основа за разработване на стратегии с мерки и 

оценки на необходимите инвестиции и резултатите, които трябва да бъдат 

постигнати по отношение на спестяването на енергия, емисиите и 

намаляването на енергийната бедност.   

Уместност за 

региона на 

ЦИЕ, 

потенциал за 

възпроизвежд

ане 

Тази практика има висока степен на възпроизводимост и адаптивност във 

всяка страна, тъй като Евростат предоставя достатъчно добри набори от 

данни с проучването на доходите и условия на живот (SILC), а всяка страна 

наскоро е преминала през преброяване на населението, което включва и 

данни за жилищните условия и вида на използваното гориво за различни 

цели, включително и набор от въпроси за мерките за енергийна 

ефективност, предприети от домакинствата. Правителствата могат лесно да 

възложат на учени или консултантски организации да разработят картите на 

първо място след приемането на официална дефиниция за енергийна 

бедност и следователно да разработят всички съответни планове за действие 

и стратегии. 
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Програма за намаляване на енергийната бедност 

Държава Хърватия В процес на изпълнение 

  

Цел Определят се показателите, необходими за наблюдение на енергийната 

бедност, и се създава система за наблюдение, съфинансира се прилагането 

на мерки за енергийна ефективност в енергийно бедните домакинства, 

продължава се изграждането на капацитет чрез местни информационни 

центрове, предпиремат се мерки за борба с енергийната бедност чрез 

енергийно обновяване на сградите. 

Резултати 

  

Уместност: 3 Възпроизводимост: 3 Въздействие: 3 

Изпълнимост: 3 Адаптивност: 3 Ниво на детайлност: 1 

Защо това е 

добра 

практика? 

Препоръките на Европейската комисия относно енергийната бедност 

изискват от държавите да прилагат систематичен подход за борба с 

енергийната бедност, който започва с добро планиране и мониторинг на 

ситуацията, изграждане на капацитет за прилагане на мерки и осигуряване 

на достатъчно финансови инструменти за реализиране на мерките. Тези 

стъпки са необходими на всяка държава, за да може тя да намали нивата на 

енергийна бедност по най-ефективния начин. 

Уместност за 

региона на 

ЦИЕ, 

потенциал за 

възпроизвежд

ане 

Страните от региона на ЦИЕ рядко имат компонент на жилищно 

подпомагане в своите системи за социална защита и следователно имат 

ограничен капацитет за администриране на голяма част от домакинствата, 

което е необходимо с приемането на определението за енергийна бедност 

и постепенното изискване за специфични цели за икономии на енергия и 

емисии в сградния сектор и конкретно за енергийно бедните домакинства. 

Възпроизвеждането на доброто планиране, разработването на механизъм за 

съфинансиране, изграждането на капацитет също чрез местни 

информационни центрове е лесно възпроизводимо, тъй като това са по-

скоро меки мерки, с ниски необходими инвестиции. 
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Жилищно подпомагане за възрастни хора 

Държава Ирландия В процес на изпълнение 

Цел Подкрепа за възрастните хора за модернизиране на дома им, което в някои 

случаи може да включва изолация и модернизиране на отоплението. 

Резултати 

  

Уместност: 3 Възпроизводимост: 3 Въздействие: 3 

Изпълнимост: 3 Адаптивност: 3 Ниво на детайлност: 1 

Защо това е 

добра 

практика? 

Наличието на специфични програми за различните целеви групи е най-

добрият начин да се гарантират резултати с малки стъпки към голямата цел. 

Ирландия е разработила голям набор от програми за всяка уязвима група - 

възрастни хора, хора с увреждания, хора с респираторни заболявания, които 

са собственици в домакинства с по-ниски доходи, домакинства с по-ниски 

доходи, използващи газ, и др. Отделна програма се изпълнява за 

модернизиране на социалните жилища. 

Уместност за 

региона на 

ЦИЕ, 

потенциал за 

възпроизвежд

ане 

Средствата за покриване на енергийно бедните домакинства са 

недостатъчни в страните от Централна и Източна Европа, а нивото на 

обновяване на сградите и декарбонизация е особено ниско. Въпреки липсата 

на подробна информация за програмата, добра практика би било страните 

да възпроизведат предоставянето на отделни програми за най-големите 

групи и по този начин да гарантират достатъчно подкрепа за капиталови 

инвестиции за засегнатите домакинства. 
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Сертификати за икономия на енергия в Закон за енергиен преход и 

развитие на зелена енергия 

Държава  Франция В процес на изпълнение 

Цел Чрез сертификатите за енергийни спестявания се финансират частично или 

изцяло разходите, свързани със сметките за енергия, или разходите, 

свързани с подобряване на качеството на околната среда и управлението на 

енергията в жилищата. Проверката може да помогне на домакинствата да се 

сдобият с по-ефективен кондензен котел, да закупят изолационни материали 

или да поставят двоен стъклопакет, например. 

Резултати 

  

Уместност: 3 Възпроизводимост: 3 Въздействие: 3 

Изпълнимост: 2 Адаптивност: 2 Ниво на детайлност: 2 

Защо това е 

добра 

практика? 

Добра практика, която трябва да бъде приложена във всички страни, е да се 

позволи на домакинствата да избират и да имат възможност да използват 

пряката финансова подкрепа на правителството за дългосрочни мерки за 

ефективност, като например поставяне на прозорци с двоен стъклопакет или 

закупуване на изолационни материали. 

Уместност за 

региона на 

ЦИЕ, 

потенциал за 

възпроизвежд

ане 

Страните от ЦИЕ могат лесно да възпроизведат тази практика, и да я прилагат 

приоритетно за енергийно бедни домакинства, особено ако вече имат 

приета официална дефиниция или предоставят някакъв вид социална помощ 

- помощи за отопление, зимни помощи за гориво, ваучери и др.  Това ще 

помогне за превръщането на част от текущите разходи в инвестиционни 

разходи и ще постигне повече икономии на енергия в тези конкретни групи 

с ниски доходи. 
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Услуги за местни интервенции за управление на енергията 

Държава Франция В процес на изпълнение 

Цел Въведена е уникална платформа за идентифициране на домакинствата, 

живеещи в условията на енергийна бедност. Социалните работници, 

доставчиците на енергия и всички, които имат отношение към 

домакинствата в затруднено положение, могат да докладват на тази 

платформа физически и/или по телефона за ситуации, които според тях са 

проблемни. 

Те извършват социално-техническа диагностика в домовете на 

домакинствата, идентифицирани чрез тази платформа. Тези посещения 

позволяват: 

-да предоставят съвети за потребление и поведение, съобразени с реалните 

условия в жилищата; 

-да предават или инсталират малки устройства за икономия на енергия с 

ниски разходи: крушка с ниска консумация, контакт за превключване в 

режим на готовност, уплътнение на прозореца и др; 

-да разберат по-добре ситуацията на семействата, за да се ориентират към 

адаптирани финансови механизми (програма за ремонт, енергия, социално 

подпомагане, субсидии от местните власти и др.). 

Резултати 

  

Уместност: 3 Възпроизводимост: 3 Въздействие: 3 

Изпълнимост: 2 Адаптивност: 2 Ниво на детайлност: 2 

Защо това е 

добра 

практика? 

Изграждането на капацитет с платформа за идентифициране и подпомагане 

на домакинствата в горивна бедност на местно ниво е важен съвет за всяка 

страна. Диагностиката, консултирането и евтината интервенция могат да 

бъдат популяризирани във всички страни, а за поддържането на такива 

платформи в дългосрочен план да бъдат отделени специални бюджети. 

Уместност за 

региона на 

ЦИЕ, 

потенциал за 

възпроизвежд

ане 

Страните от ЦИЕ следва да повторят тази мярка и да се опитат да обхванат 

по-големи региони и дялове на енергийно бедните домакинства. Услугите за 

местни интервенции могат да спомогнат и за развитието на местни фондове 

и мрежа за подкрепа, които също могат да помогнат за изграждането на 

енергийни общности. Предоставянето на консултантски съвети и малки 

устройства също е лесно за възпроизвеждане, но осигуряването на 
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дългосрочни позиции във всеки регион ще гарантира наличието на 

сертифицирани хора само за работа с този сегмент. 

 

 

 Схеми за задължения за енергийна ефективност 

Държава Ирландия В процес на изпълнение 

Цел Цел за доставчиците на енергия да постигнат % от целта си сред 

домакинствата в енергийна бедност 

Резултати 

  

Уместност: 3 Възпроизводимост: 3 Въздействие: 2 

Изпълнимост: 2 Адаптивност: 2 Ниво на детайлност: 1 

Защо това е 

добра 

практика? 

Схемите за задължения за енергийна ефективност са препоръчани като 

мярка за справяне с енергийната бедност в Директивата за енергийната 

ефективност. Член 9 включва операторите на преносни системи като 

потенциални задължени страни и позволява на държавите членки да 

изискват от задължените страни да постигнат определено количество 

енергийни спестявания в групата на уязвимите клиенти и крайните 

потребители, хората, засегнати от енергийна бедност, и, когато е приложимо, 

хората, живеещи в социални жилища. Държавите членки прилагат схеми за 

задължения за енергийна ефективност или алтернативни политически 

мерки, поотделно или в комбинация, или програми или мерки, финансирани 

от националния фонд за енергийна ефективност, приоритетно за хората, 

засегнати от енергийна бедност, уязвимите потребители и, когато е 

приложимо, хората, живеещи в социални жилища. Тази практика се прилага 

в много страни в Западна Европа. В Австрия големите доставчици на енергия 

са задължени да създадат центрове за контакт и консултации, които 

обхващат и проблеми, свързани с енергийната бедност.   
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Уместност за 

региона на 

ЦИЕ, 

потенциал за 

възпроизвежд

ане 

Тази практика е добър пример за страните от региона на ЦИЕ, тъй като 

досега механизмът не е бил използван и повечето задължения на 

енергийните компании са изпълнявани само за предприятия или общински 

сгради и улично осветление. Изключение правят тези, които вече включват 

и домакинствата. Тази мярка може да бъде част от цялостен подход с 

различни инструменти, като допълнителен начин за стимулиране на 

изпълнението на целите, особено за енергийно бедните домакинства и 

уязвимите клиенти. 

  

 

Застраховането като инструмент за адаптиране към изменението на 

климата 

Държава Румъния Планирано 

Цел Увеличаване на използването и достъпа на различни уязвими групи 

(физически лица в бедност, земеделски производители, малки средни 

предприятия) до застрахователни продукти срещу екстремни събития 

Резултати 

  

Уместност: 2 Възпроизводимост: 3 Въздействие: 1 

Изпълнимост: 3 Адаптивност: 3 Ниво на детайлност: 1 

Защо това е 

добра 

практика? 

С нарастването на климатичния риск и броя на природните бедствия щетите 

и финансовите щети ще се увеличават.  Уязвимите хора няма да имат 

възможност да се справят с това, а включването на застрахователните 

компании в процеса ще намали инвестиционната тежест на правителството, 

особено в селскостопанския сектор, което ще осигури и доходите на 

засегнатите групи.    
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Уместност за 

региона на 

ЦИЕ, 

потенциал за 

възпроизвежд

ане 

Страните с високо равнище на бедност са по-уязвими към изменението на 

климата. Това се дължи на по-слабия им капацитет за адаптиране и 

смекчаване на последиците от изменението на климата. Доклад на 

Международен валутен фонд показва, че коефициентът на уязвимост към 

климата е седем пъти по-висок в развиващите се страни. Същевременно 

всяко увеличение на уязвимостта към климата с 1 процентен пункт води до 

увеличаване на неравенството и бедността с 1,5 процентни пункта. В този 

смисъл страните от ЦИЕ, по-специално, трябва внимателно да обмислят 

рисковете и да подготвят всички възможни инструменти, включително 

застраховки за уязвимите групи. 
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 Схема за субсидии за замяна на нафтови котли с термопомпи в 

сгради извън районните отоплителни и газови мрежи 

Държава Дания В процес на изпълнение 

Цел Схемата за субсидии за замяна на нафтови котли с термопомпи в сгради 

извън топлофикационните и газовите мрежи отпуска по 20 млн. датски крони 

за всяка година в периода 2021-2024 г. Планира се схемата да се прилага като 

схема за субсидиране с цел замяна на нафтови котли с термопомпи в сгради, 

разположени в райони без достъп до централно отопление или газова 

мрежа. 

Резултати 

  

Уместност: 3 Възпроизводимост: 2 Въздействие: 3 

Изпълнимост: 2 Адаптивност: 2 Ниво на детайлност: 1 

Защо това е 

добра 

практика? 

Важно е да се въведат схеми за субсидиране на подмяната на неефективно 

оборудване, като например нафтови котли. Въпреки че използването на този 

ресурс може да е различно в различните страни, добра практика е да се 

определят цели, бюджет, мерки и ефективен подход за постепенното 

премахване на това оборудване и ясно да се посочат регионите, които 

отговарят на условията (извън областните и газовите мрежи). 

Уместност за 

региона на 

ЦИЕ, 

потенциал за 

възпроизвежд

ане 

Страните от ЦИЕ могат да повторят този пример за сгради в обхвата на 

газовите мрежи като алтернатива на високите експлоатационни разходи за 

газ. Сгради, които са се отказали от използването на централно отопление 

поради високата цена на услугата и трудния контрол на сметките, но имат 

добре поддържана вътрешна отоплителна инсталация, също могат да 

пожелаят да инсталират термопомпи като алтернатива на електроенергията, 

особено в регионите с производство на въглища, където нивата на доходите 

са ниски и може да се приложи регионален подход след постепенното 

премахване на производството на електроенергия от въглища.    
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Допълващи инструменти за подкрепа 

Държава Австрия В процес на изпълнение 

  

Цел В Австрия федералното правителство и провинциите разполагат с 

инструменти за подкрепа, подходящи за пряка или косвена борба с 

енергийната бедност. Сред тях са по-специално инструментите за минимален 

доход, жилищните субсидии и строителните помощи, отпускани за жилищно 

строителство и ремонтни дейности. Последната представлява специфична за 

обекта подкрепа, която в много случаи може да бъде допълнена от 

специфични за обекта характеристики (по-специално според тавана на 

доходите, вида на семейството и т.н.). В допълнение към въвеждането на 

многостепенна, базирана на доходите субсидия, са необходими и 

съпътстващи мерки за повишаване на осведомеността от организационно-

правно естество, за да се подобри достъпът до независима и публична 

информация и съвети и да се намалят организационните бариери пред 

домакинствата в енергийна бедност. 

Резултати 

Уместност: 3 Възпроизводимост: 2 Въздействие: 3 

Изпълнимост: 2 Адаптивност: 2 Ниво на детайлност: 1 

Защо това е 

добра 

практика? 

Субсидиите за жилищно строителство в Австрия подпомагат домакинствата 

от много години и сега нивото на енергийна ефективност е по-високо в 

сравнение със страните от региона на Централна и Източна Европа, което 

показва дългосрочни резултати и ефекти от непрекъснатите усилия за 

подобряване на сградния фонд. След като системата е въведена и работи, за 

по-бързото постигане на новите цели правителството въвежда инструменти 

за подкрепа, специално пригодени за най-уязвимите групи, заедно с 

информационни кампании и намаляване на организационните бариери 

пред домакинствата в енергийна бедност. 

Уместност за 

региона на 

ЦИЕ, 

потенциал за 

възпроизвежд

ане 

Страните от региона на ЦИЕ могат лесно да повторят въвеждането на 

многостепенна субсидия, базирана на доходите, заедно с всички меки мерки, 

необходими за мотивиране на домакинствата за жилищно строителство и 

ремонтни дейности. Повече подробности могат да бъдат полезни по 

отношение на спецификата на схемата, като прагове на доходите, допустими 

дейности, схема на субсидиране и др. 
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 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 
(кликнете върху заглавието, за да преминете към него) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

➢ Информационен център за устойчиво 

строителство 

➢ Финансова подкрепа от ЕС за енергийна 

ефективност в сградите 

➢ Консултантски услуги в областта на 

енергетиката и климата ➢  
 

➢ Информация и обучение на 

потребителите 

 

➢ Удвояване на процента на 

обновяване на жилищните 

сгради 

➢ Пилотни градове и села 

➢ Използване на отпадна топлина 

➢ Декарбонизация на сградите 

 

➢ Предоставяне на информация 

за енергийната ефективност на 

широката общественост. 

➢ Програма за енергийно 

обновяване на еднофамилни 

къщи 

➢ Програма за енергийно 

обновяване на многофамилни 

жилищни сгради 
 

 

➢ Укрепване на националната 

мрежа за енергийни 
консултации 

 

➢ Схема за задължения за 

енергийна ефективност до 2030 

г. 

➢ Национален механизъм за 

финансиране на енергийната 

ефективност (НМФЕЕ) 

 

➢ Звено за поведенческа 

икономика в рамките на  

 

➢ Кликнете, за да се върнете към Въведение 
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Удвояване на процента на обновяване на жилищните сгради 

Държава  Австрия В процес на изпълнение 

Цел Намаляване на потреблението на енергия в жилищните сгради чрез целево 

финансиране на дейности по обновяване на сгради под формата на 

инвестиционни субсидии, субсидирани модели на финансиране и данъчни 

мерки. Финансира се и частично обновяване, но само ако има общ план за 

топлоенергийно обновяване и работите по частичното обновяване се вписват 

в общия план за обновяване. 

Съпътстващи мерки: 

- дейности за повишаване на осведомеността и консултации (независими 

от продукта, финансирани и публични), 

- разширени сертификати за енергийни характеристики (напр. регистър на 

сградите и жилищата), 

- пространствено енергийно планиране и жилищно строителство, 

- целенасочена квалификация на архитекти, проектанти и занаятчии, за да 

се създаде достатъчен количествен и качествен капацитет за 

необходимото изпълнение на мерките. 

Резултати 

Уместност: 3 Възпроизводимост: 3 Въздействие: 3 

Изпълнимост: 3 Адаптивност: 3 
Ниво на 

детайлност: 2 

Защо това е 

добра 

практика? 

Това действие възприема систематичен подход на различни нива на 

публичната администрация за това как да се увеличи процентът на обновяване, 

като същевременно се съсредоточава върху осезаеми резултати, т.е. 

финансираните дейности по обновяване да водят до измеримо намаляване на 

потреблението на топлинна енергия. Съпътстващите мерки гарантират успеха 

на програмата 

Уместност 

за региона 

на ЦИЕ, 

потенциал 

за 

възпроизве

ждане 

Жилищният сграден фонд в региона на ЦИЕ страда от много ниска енергийна 

ефективност, поради което повишаването на степента на обновяване е от 

голямо значение. Крайно необходимо е финансиране и цялостни програми за 

обновяване. Няколко проучвания и анкети установиха, че хората биха желали 

да подобрят енергийната ефективност на жилищата си, като такива програми 

биха били налични. 
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Предоставяне на информация за енергийната ефективност на 

широката общественост. 

Държава  Хърватия В процес на изпълнение 

Цел Повишаване на степента на осведоменост за ползите от енергийната 

ефективност с последваща промяна в поведението и намаляване на 

потреблението на енергия чрез целенасочени информационни кампании. 

Резултати 

Уместност: 2 Възпроизводимост: 3 Въздействие: 2 

Изпълнимост: 3 Адаптивност: 3 
Ниво на 

детайлност: 3 

Защо това е 

добра 

практика? 

Националният портал за енергийна ефективност е централната точка за 

актуална информация в областта на енергоспестяването в Хърватия. 

Съдържанието на портала е групирано около три основни движещи сили на 

промяната: гражданите, публичния сектор и търговския сектор. На портала се 

публикува цялата информация за дейности, съвети, събития, проекти, търгове, 

новини и задължения, свързани с енергийната ефективност в страната. 

Планирани са и целеви информационни кампании, по-специално за мерките 

за енергийно обновяване на сградите, както и за органите, отговорни за 

изпълнението на тези мерки. Други информационни кампании, насочени към 

професионалната общественост (професионални асоциации, академична 

общност, неправителствени организации и т.н.), за да ги информират за 

актуалните въпроси и тенденции в областта на енергийната ефективност, 

включително зеленото строителство, кръговата икономика и устойчивата 

мобилност. 

Уместност 

за региона 

на ЦИЕ, 

потенциал 

за 

възпроизве

ждане 

Един лесен за използване, централно поддържан обществен информационен 

център, заедно с целенасочени кампании за повишаване на осведомеността, 

би могъл ефективно да ангажира гражданите и другите заинтересовани страни 

за мобилизиране на усилията за пестене на енергия. Целенасочените 

обществени кампании се оказаха много ефективни в постсоциалистическите 

страни за мобилизиране на населението за или против някои конкретни 

въпроси.   
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Информационен център за устойчиво строителство 

Държава Швеция В процес на изпълнение 

Цел Мисията на Информационния център за устойчиво строителство е да 

"насърчава енергийно ефективното обновяване и строителство с използване на 

устойчиви материали, като същевременно свежда до минимум въздействието 

върху околната среда от гледна точка на жизнения цикъл". 

Резултати 

Уместност: 2  Възпроизводимост: 3 Въздействие: 2 

Изпълнимост: 3  Адаптивност: 3 Ниво на детайлност: 2 

Защо това е 

добра 

практика? 

Сградите са хранилища на ресурси в продължение на много десетилетия, а 

вариантите на проектиране оказват голямо влияние върху емисиите през целия 

жизнен цикъл както при нови сгради, така и при ремонти. Чрез създаването на 

Центъра информацията за обновяването и ресурсната и енергийната 

ефективност може да бъде по-лесно достъпна, съгласувана и с гарантирано 

качество за собствениците на имоти и други заинтересовани страни в процеса 

на обновяване. 

Уместност 

за региона 

на ЦИЕ, 

потенциал 

за 

възпроизве

ждане 

С преработената директива за енергийните характеристики на сградите в 

рамките на пакета от предложения "Подходящ за 55" държавите членки трябва 

да вземат предвид характеристиките на сградите през целия им жизнен цикъл. 

Наличието на публична база данни и информационен център (уебсайт) за 

изследвания, резултати и опит, пригодени за всички съответни групи 

заинтересовани страни, може да послужи като добър пример за 

възпроизвеждане и база знания за страните от региона на ЦИЕ. 
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Финансова подкрепа от ЕС за енергийна ефективност в сградите 

Държава Швеция В процес на изпълнение 

Цел ЕС насърчава подобряването на енергийните характеристики на сградите чрез 

редица програми за финансова подкрепа. Механизмът за финансиране на 

енергийната ефективност (EEFF) е създаден през 2011 г., като предлага 

инструменти за заеми, дялово участие и гаранции, както и подкрепа за 

техническа помощ за разработване на проекти. 

Резултати 

Уместност: 3  Възпроизводимост: 3 Въздействие: 3 

Изпълнимост: 3 Адаптивност: 2 Ниво на детайлност: 1 

Защо това е 

добра 

практика? 

Специален инструмент, предназначен за програмите на ЕС за подпомагане на 

подобряването на енергийните характеристики на сградите, гарантира 

целенасочено и ефективно изразходване на средствата на ЕС. Предоставянето 

на различни инструменти за финансиране на разработването на проекти за 

енергийна ефективност и комбинирането на финансирането с техническа 

подкрепа са сред най-ефективните инструменти. 

Уместност 

за региона 

на ЦИЕ, 

потенциал 

за 

възпроизве

ждане 

Въпреки че няма точни данни за този инструмент в рамките на шведския НИКП, 

обучението от съществуващите решения за финансиране и програми за 

подкрепа винаги е от значение за всички страни от ЦИЕ. Също така трябва да 

се подчертае и разгледа прилагането на подкрепата за техническа помощ, тъй 

като тя често е неразвит и пренебрегван инструмент сред държавите членки от 

региона. 
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Пилотни градове и села 

Държава  Австрия Планирано 

Цел Изготвяне/изпълнение на пилотни проекти за "енергийно ефективни градове" 

и "енергийно ефективни села 

Резултати 

Уместност: 3 Възпроизводимост: 3 Въздействие: 2 

Изпълнимост: 3 Адаптивност: 3 
Ниво на 

детайлност: 1 

Защо това е 

добра 

практика? 

Пилотните градове и села могат да изпробват нови идеи, да покажат добри 

практики по осезаем начин и да подкрепят други общини да последват примера 

им чрез взаимно обучение.  

Уместност 

за региона 

на ЦИЕ, 

потенциал 

за 

възпроизве

ждане 

Ръководителите на общини в региона на ЦИЕ може би ще бъдат по-склонни да 

започнат нови инициативи на местно ниво, ако видят, че решенията вече 

работят на други места. Има няколко вече съществуващи примера, които 

доказват този вид път на ангажираност, когато един град започва нещо, а 

останалите следват примера, напр. движението "1 милион дървета", засаждане 

на дървета за всяко новородено, или конкурсът за "най-хубави градини" и др. в 

Унгария, който започна в едно селище, а след това примерът се разпространи. 
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Програма за енергийно обновяване на еднофамилни къщи 

Държава  Хърватия Планирано 

Цел Дълбоко обновяване по стандарта nZEB, намаляване на потреблението на 

топлинна енергия и на потреблението на енергия в жилищните сгради, 

увеличаване на използването на ВЕИ и съответно намаляване на емисиите на 

CO2 

Резултати 

Уместност: 3 Възпроизводимост: 3 Въздействие: 3 

Изпълнимост: 2 Адаптивност: 2 
Ниво на 

детайлност: 2 

Защо това е 

добра 

практика? 

Това е подробна и всеобхватна програма за обновяване на еднофамилни къщи 

в цялата страна, с всички необходими проверки и баланси, за да се гарантира, 

че потреблението на енергия се наблюдава преди и след обновяването. Освен 

това програмата е придружена от силни промоционални дейности и осигурена 

техническа помощ за кандидатите. Освен това е създаден специален фонд, от 

който ще се възстановяват разходите на енергийно бедните домакинства или 

на домакинствата, изложени на риск от енергийна бедност, за да се премахне 

пречката за осигуряване на достатъчен брой съгласия на съсобствениците за 

енергийно обновяване. 

Уместност 

за региона 

на ЦИЕ, 

потенциал 

за 

възпроизве

ждане 

Жилищният сграден фонд в региона на Централна и Източна Европа страда от 

много ниска енергийна ефективност, поради което повишаването на степента 

на обновяване е от голямо значение. Необходимо е финансиране и цялостни 

програми за обновяване. Няколко проучвания и анкети установиха, че хората 

биха желали да подобрят енергийната ефективност на жилищата си, като такива 

програми биха били налични. 
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Декарбонизация на сградите 

Държава  Австрия Планирано 

Цел Обновяване на сградния фонд, подобряване на ефективността на 

отоплителните системи и програми за бизнес консултации в провинцията. 

Резултати 

Уместност: 3 Възпроизводимост: 3 Въздействие: 3 

Изпълнимост: 1 Адаптивност: 3 
Ниво на 

детайлност: 2 

Защо това е 

добра 

практика? 

Провинциалните програми за консултиране на бизнеса увеличават дела на 

ефективните възобновяеми енергийни източници и районните 

отоплителни/охладителни системи за отопление, топла вода и охлаждане, 

включително активиране на компонентите, активно използване на хранилища 

за топла вода и сгради като хранилища за балансиране на натоварването и 

гъвкавост на натоварването. 

Уместност 

за региона 

на ЦИЕ, 

потенциал 

за 

възпроизве

ждане 

Включването на местните предприятия в планирането и изпълнението на 

програмите за енергийна ефективност е от съществено значение в региона на 

ЦИЕ, тъй като те имат огромно влияние върху начина, по който тези програми 

се реализират. Тъй като бизнес секторът на домашните ремонти се състои 

предимно от малки фирми и изпълнители, които са най-близо до хората, 

тяхното отношение оказва голямо влияние. 
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Звено за поведенческа икономика в рамките на Агенция за 

устойчиво развитие 

Държава Ирландия В процес на изпълнение 

Цел Агенцията за устойчива енергия на Ирландия (SEAI) е създала звено за 

поведенческа икономика (BEU), което се фокусира върху насърчаването на 

измерими промени в енергийното поведение на собствениците на жилища и 

предприятията, като използва най-новите доказателства от поведенческата 

наука и икономика; работата на звеното помага и за информиране на 

политиките на SEAI. 

Резултати 

Уместност: 3  Възпроизводимост: 3 Въздействие: 3 

Изпълнимост: 3 Адаптивност: 3 Ниво на детайлност: 1 

Защо това е 

добра 

практика? 

Ефективен подход за повишаване на енергийната ефективност е постоянното 

наблюдение на действителното поведение на потребителите, получаването на 

обратна информация от опита на място и коригирането на политиките въз 

основа на резултатите. SEAI често работи с потребителите и бизнеса и провежда 

редовни проучвания на отношението към енергийната ефективност и 

перспективите за нея. 

Уместност 

за региона 

на ЦИЕ, 

потенциал 

за 

възпроизве

ждане 

Практика, която изрично изгражда политиката върху опита на място и 

свързаната с него обратна връзка, е добра основа за успех и отличен пример 

за учене. В рамките на дейността на SEAI са приложени голям брой мерки (напр. 

система за енергиен рейтинг на сгради, която предоставя на собствениците на 

жилища информация за ефективността на техния дом, както и насоки за 

стъпките, които могат да предприемат, за да намалят потреблението на енергия 

и разходите си, програма за обучение на учениците, кампания за пестене на 

енергия, уебсайт, който предоставя полезна информация за предприемане на 

действия за енергийна ефективност за потребителите и предприятията), като 

изпълнението и практиката се оценяват чрез процеси на ангажираност и 

редовни проучвания. 
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Информация и обучение на потребителите 

Държава Дания В процес на изпълнение 

Цел Целта е да се насърчат енергийно ефективните решения и покупките, както и 

енергийно ефективното поведение сред крайните потребители. 

Информационната кампания е насочена към крайните потребители, като 

специфичните области на внимание са собствениците на жилища, публичният 

сектор и търговските предприятия. 

Резултати 

Уместност: 2  Възпроизводимост: 3 Въздействие: 2 

Изпълнимост: 3 Адаптивност: 3 Ниво на детайлност: 1 

Защо това е 

добра 

практика? 

Инструментът се състои от няколко различни схеми, като всички те имат за цел 

да предоставят подходяща и практична информация на крайните потребители. 

Той разполага със схема за обслужване на едно гише, която предлага на 

собствениците на сгради изчерпателни експертни съвети по време на целия 

процес на енергийно обновяване. По друга схема са създадени курсове за 

обучение на майстори, строителни инженери и архитекти. Центърът за знания 

за енергийни спестявания в сградите е услуга за майстори и образователни 

институции във връзка с подобренията на енергийната ефективност. Центърът 

работи с браншови организации в областта на посредничеството на знания за 

своите членове и редовно осигурява курсове в подкрепа на общото 

допълнително образование на занаятчиите. Освен това образователните 

усилия се осъществяват от центровете за обучение на пазара на труда. 

Уместност 

за региона 

на ЦИЕ, 

потенциал 

за 

възпроизве

ждане 

Единните информационни центрове очевидно имат една от най-важните роли 

в предоставянето на целенасочена информация точно там, където се извършва 

изпълнението. Но най-голямата стойност на тази мярка е центърът за знания за 

майсторите. Като цяло в региона на ЦИЕ наличието на квалифицирана работна 

ръка е недостатъчно, за да се постигне темпът на обновяване, необходим за 

постигане на целите за 2030 г. и 2050 г. Ето защо е силно необходимо да се 

създадат схеми за обучение и да се подкрепи по-нататъшното образование на 

работниците в рамките на индустрията и да се насочи към пазара на труда, за 

което датският опит може да бъде добра референция. 
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Схема за задължения за енергийна ефективност до 2030 г. 

Държава България Планирано 

Цел Целта на създаването на СЗЕЕ е да се гарантира постигането на общата 

кумулативна цел за икономии на енергия в крайното потребление съгласно 

член 7 от Директивата за енергийна ефективност за периода 1 януари 2021 г. - 

31 декември 2030 г. 

Резултати 

 

Уместност: 2  Възпроизводимост: 2 Въздействие: 2 

Изпълнимост: 3 Адаптивност: 3 Ниво на детайлност: 2 

Защо това е 

добра 

практика? 

СЗЕЕ са въведени и се прилагат в няколко европейски държави, като много от 

тях функционират от години. Българските СЗЕЕ имат сред задължените страни 

търговци на твърди горива, които продават на крайни потребители твърди 

горива в количества над 500 тона годишно. 

Уместност 

за региона 

на ЦИЕ, 

потенциал 

за 

възпроизве

ждане 

Въпреки че в българския НПЕК не се посочва дали задължените страни трябва 

да постигнат част от спестяванията си в жилищния сектор, включването на 

търговците на твърди горива сред задължените страни може да бъде добър 

подход за намаляване на използването на горска биомаса като източник на 

отопление. 
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Използване на отпадна топлина 

Държава  Австрия В процес на изпълнение 

  

Цел Използване на търговска и промишлена отпадна топлина чрез географски 

съобразена база данни за съответните източници на топлина и анализи на 

разходите и ползите. 

Резултати 

Уместност: 3 Възпроизводимост: 3 Въздействие: 2 

Изпълнимост: 2 Адаптивност: 3 
Ниво на 

детайлност: 1 

Защо това 

е добра 

практика? 

Изчерпателната колекция от налични източници на отпадна топлина може 

значително да подпомогне пространственото планиране на нуждите от топлина. 

На местата, където котлите, работещи с биомаса, осигуряват централно 

отопление, интегрирането на алтернативни източници на топлина може да 

намали натиска върху близките гори. 

Уместност 

за региона 

на ЦИЕ, 

потенциал 

за 

възпроизве

ждане 

Информацията за местните промишлени и отпадни източници на топлина 

обикновено не е достъпна за местните заинтересовани страни по рационален 

начин в региона на ЦИЕ. Ако такава база данни бъде достъпна, това може да 

доведе до подобряване на териториалното планиране и по-добро използване 

на наличните ресурси.  
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Укрепване на националната мрежа за енергийни консултации 

Държава  Унгария Планирано 

Цел 

Предоставяне на безплатни онлайн и лични консултации на обществеността, 

включващи най-малко следните области на експертни познания: специалисти 

по енергетика и инженерство, икономически експерти и архитекти. 

Резултати 

Уместност: 2 Възпроизводимост: 3 Въздействие: 2 

Изпълнимост: 2 Адаптивност: 3 
Ниво на 

детайлност: 2 

Защо това е 

добра 

практика? 

Безплатните консултации за обновяване на дома могат да помогнат на 

собствениците на жилища да изберат най-добрата стратегия за подобряване 

на ефективността на жилищата си. Това е важна опция, за да се избегнат 

неоптимални решения и по този начин пропуснати възможности за енергийна 

ефективност. 

Уместност за 

региона на 

ЦИЕ, 

потенциал за 

възпроизве

ждане 

В общественото мнение, особено сред по-възрастните хора, съществуват 

много погрешни схващания относно енергийното обновяване на сградите и 

съпротива срещу новите технологични решения. Една комуникационна 

кампания, заедно с гъста мрежа от достъпни на място консултантски услуги, 

може значително да помогне за вземането на оптимални решения по време 

на обновяването на дома. 
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Национален механизъм за финансиране на енергийната 

ефективност (НМФЕЕ) 

Държава България Планирано 

Цел Целите на механизма са в съответствие с целите на европейските финансови 

институции за разширяване на достъпа до конкурентно финансиране чрез 

подобряване: 

(1) процеса на мобилизиране на частно финансиране; и 

(2) ефективното използване на безвъзмездната помощ 

Резултати 

Уместност: 2  Възпроизводимост: 3 Въздействие: 3  

Изпълнимост: 3 Адаптивност: 2 Ниво на детайлност: 1 

Защо това е 

добра 

практика? 

Националният механизъм предвижда финансиране чрез различни механизми 

и финансови инструменти, включително кредитни линии, гаранции или 

комбинации от двете. В рамките на тази мярка се предвижда участието на 

местни банки и международни финансови институции в тази финансова 

инициатива. НМФЕЕ предвижда и техническа помощ за изпълнението на 

проекти за енергийна ефективност, като една от целите е секторът на 

жилищните сгради. 

Уместност 

за региона 

на ЦИЕ, 

потенциал 

за 

възпроизве

ждане 

Друг пример за съчетаване на финансови инструменти с техническа помощ, 

които имат добър потенциал за постигане на икономии на енергия в жилищния 

сектор. 

  



 ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

 

 
 

37 

Консултантски услуги в областта на енергетиката и климата 

Държава Швеция В процес на изпълнение 

Цел Шведската агенция по енергетика предоставя на общините държавни средства, 

за да могат те да предоставят на частни лица и малки предприятия консултации 

по въпросите на климата и енергетиката на местно ниво. 

Резултати 

Уместност: 2  Възпроизводимост: 2 Въздействие: 2 

Изпълнимост: 2 Адаптивност: 3 Ниво на детайлност: 2 

Защо това е 

добра 

практика? 

Местните консултанти по въпросите на климата и енергията, които работят в 

почти всички шведски общини, имат за цел да предоставят обективна и 

адаптирана към местните условия информация и съвети относно мерките за 

енергийна ефективност, използването на енергия и свързаните с климата 

въпроси в сградите и домакинствата. Шведската енергийна агенция също така 

предоставя финансова помощ на 15-те регионални енергийни служби, които 

координират дейността на съветниците по въпросите на енергията и климата. 

Бюрата работят на регионално ниво с компании, областни съвети, общини и 

други органи, например по изготвянето на планове и стратегии. 

Уместност 

за региона 

на ЦИЕ, 

потенциал 

за 

възпроизве

ждане 

Общините, общинските съвети и фирмите, работещи в региона, са тези, които 

най-добре познават местните условия и нужди. Най-ефективното използване 

на средствата и ресурсите може да стане, когато те са съобразени с конкретните 

изисквания. Децентрализирането на решенията по проектите за енергийна 

ефективност и довеждането на решението до източника е ефективен 

инструмент, който би могъл да се използва в много страни от ЦИЕ. 
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Програма за енергийно обновяване на многофамилни жилищни 

сгради 

Държава  Хърватия В процес на изпълнение 

Цел Намаляване на потреблението на топлинна енергия и на потреблението на 

енергия в жилищните сгради и увеличаване на използването на ВЕИ и съответно 

намаляване на въглеродните емисии. 

Резултати 

Уместност: 1 Възпроизводимост: 3 Въздействие: 2 

Изпълнимост: 2 Адаптивност: 2 
Ниво на 

детайлност: 3 

Защо това 

е добра 

практика? 

Със съфинансиране в размер до 60% от допустимите разходи и с акцент върху 

енергийните одити, енергийните сертификати, проектната документация и 

техническата помощ при подготовката и изпълнението на проектите тази 

програма е ефективен начин за намаляване на потреблението на енергия в 

многофамилните сгради. Енергийното обновяване прави сградите по-устойчиви 

на някои от последиците от изменението на климата, като например екстремни 

температурни условия. 

Уместност 

за региона 

на ЦИЕ, 

потенциал 

за 

възпроизв

еждане 

Уместно само в страни, в които многофамилните къщи използват много дърва 

за огрев (България, Полша). В страни, в които това не е така (напр. Унгария), 

релевантността е ниска. 
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Водещ проект "100 000 покрива“ 

Държава Австрия Планирано  

Цел Програмата "100 000 покрива" за слънчеви панели и малки хранилища има за 

цел да насърчи частни лица и предприятия да използват в по-голяма степен 

покривните площи за фотоволтаични модули.  

Резултати 

Уместност: 3 Възпроизводимост: 3 Въздействие: 3 

Изпълнимост: 3 Адаптивност: 3 Ниво на детайлност: 2 

Защо това е 

добра 

практика? 

Увеличаването на дела на производството на фотоволтаици спомага за 

заместването на изкопаемите горива за отопление с електрически методи, като 

термопомпи, които са по-ефективни. Освен това акцентът ще бъде поставен 

върху комбинацията от слънчеви панели и съхранение чрез прилагане на 

степента на задоволяване на собствените нужди като критерий за класиране на 

инвестиционната подкрепа. 

Уместност 

за региона 

на ЦИЕ, 

потенциал 

за 

възпроизве

ждане 

В бъдеще сградите могат не само да имат високи енергийни стандарти, но и по-

специално да играят активна роля в осигуряването на енергия и съхраняването 

ѝ за целите на самостоятелното потребление в Европа. За тази цел ще се 

използват по най-добрия начин използваемите площи (на покрива и фасадите) 

на сградите за инсталации и интегрирани слънчеви панели. Увеличаването на 

броя на соларните панели в съчетание с технологиите за съхранение също ще 

спомогне за систематично намаляване на натиска върху разпределителната и 

преносната мрежа. 
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Премахване на данъка върху самостоятелно произведената 

електроенергия 

Държава Австрия В процес на изпълнение 

Цел Това решение дава данъчно предимство на енергията, произведена и 

потребена от малки фотоволтаични инсталации, в сравнение с други енергийни 

източници. 

Резултати 

Уместност: 3 Възпроизводимост: 3 Въздействие: 3 

Изпълнимост: 3 Адаптивност: 3 Ниво на детайлност: 2 

Защо това е 

добра 

практика? 

Понастоящем първите 25 000 kWh самостоятелно произведена електроенергия 

са освободени от данък. По този начин малките производители (частни и по-

малки дружества) понастоящем се ползват от данъчни облекчения. Търговските 

оператори и частните лица ще използват все повече фотоволтаични модули и 

на покривите си, за да произвеждат енергия. Данъкът върху самостоятелно 

произведената електроенергия беше премахнат в рамките на реформата на 

данъчната система. Това решение също така дава данъчно облекчение за 

енергията, произведена и потребена от фотоволтаични инсталации в рамките 

на дадена общност. 

Уместност 

за региона 

на ЦИЕ, 

потенциал 

за 

възпроизве

ждане 

Предоставянето на данъчни облекчения за енергията, произведена от 

фотоволтаични системи, е добър начин за насърчаване на самостоятелното 

използване на енергия и на фотоволтаичните инсталации в сравнение с други 

енергийни източници.  

В Австрия вече са предприети и други мерки за насърчаване на 

самопотреблението, като например инвестиционната подкрепа за 

фотоволтаици е разширена, за да включи технологиите за съхранение. 

Въведено е и производство на енергия в общността, за което също се прилагат 

данъчни облекчения.  Поради високите нива на енергийна бедност в региона, 

добре е тези данъчни облекчения за се използват и за насърчаване на 

предоставяне на достъп до евтина енергия и потребление от повече 

домакинства в енергийни кооперативи.  
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Фонд за отопление (Fonds Chaleur) 

Държава Франция В процес на изпълнение 

Цел Тази мярка е един от основните финансови инструменти в подкрепа на 

инвестициите във възобновяеми източници за отопление. 

Резултати 

Уместност: 2 Възпроизводимост: 3 Въздействие: 2 

Изпълнимост: 3 Адаптивност: 3 Ниво на детайлност: 3 

Защо това е 

добра 

практика? 

За периода 2009-2017 г. фондът е изразходвал над 1,9 млрд. евро за 

подпомагане на различни разходи, като например оползотворяване на 

топлинна енергия, топлофикационни мрежи, инвестиции в геотермална 

енергия, инвестиции в слънчева топлинна енергия (покриви и големи площи) и 

др. Чрез този фонд е предложен среден размер на помощта от 4 EUR/MWh, 

което е довело до избягване на около 16 EUR/tCO2. 

Уместност 

за региона 

на ЦИЕ, 

потенциал 

за 

възпроизве

ждане 

Финансовата подкрепа за производството на топлинна енергия от 

възобновяеми източници спомага за промяната на национално равнище: тя 

дава приоритет на възобновяемата енергия и оползотворяването на отпадната 

топлина вместо въглищата или други изкопаеми горива. Тя също така дава 

приоритет на биомасата пред въглищата, но прекомерното използване на 

биомаса може да породи проблеми с устойчивостта.  

Финансовите мерки винаги са лесни за възпроизвеждане, но могат да бъдат 

трудни за адаптиране на правителствено ниво. 

  



ОТОПЛЕНИЕ И ЕНЕРГИЯ 

 

 
 

43 

Въвеждане на национален стандарт за качеството на горивата, 

използвани в отоплителните системи 

Държава България Планирано 

Цел Целта на тази мярка е да се повиши енергийната ефективност в сектора на 

отоплението и да се намали количеството на замърсителите на въздуха, 

произхождащи от методите на отопление, в съответствие с Националната 

програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020-2030 г. 

Резултати 

Уместност: 3 Възпроизводимост: 3 Въздействие: 3 

Изпълнимост: 2 Адаптивност: 3 Ниво на детайлност: 1 

Защо това е 

добра 

практика? 

Мярката съдържа въвеждането на национален стандарт за качеството на 

горивата, използвани в отоплителните системи, заместващи мерки за 

намаляване на влажността на дървата за огрев, използвани в общини, които не 

отговарят на критериите за качество на въздуха (PM10 ), и, условно, на стандарт 

за максималната влажност на дървата за огрев в съответствие с Националната 

програма за контрол на замърсяването на въздуха 2020-2030 г. Тя може да 

участва както в повишаването на енергийната ефективност чрез оптимизиране 

на качеството на горивата за отопление, така и в подобряването на качеството 

на въздуха. 

Уместност 

за региона 

на ЦИЕ, 

потенциал 

за 

възпроизве

ждане 

Използването на горива за отопление с недостатъчно качество е често срещано 

явление в региона на Централна и Източна Европа, което може да доведе до 

ниска енергийна ефективност, както и до проблеми с качеството на въздуха 

през отоплителния сезон. Въвеждането на национален стандарт за качеството 

на горивата, включително за максималната влажност на дървата за огрев, би 

могло да реши два важни проблема едновременно.  
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Подкрепа за разпространението на термопомпи 

Държава Унгария Планирано  

Цел Насърчаване и подпомагане на широкото използване на термопомпи за 

отопление и охлаждане. 

Резултати 

Уместност: 3 Възпроизводимост: 3 Въздействие: 3 

Изпълнимост: 3 Адаптивност: 2 Ниво на детайлност: 1 

Защо това е 

добра 

практика? 

Планът е до 2030 г. да бъдат инсталирани около 100 000 термопомпи с 

инсталирана мощност от около 410-420 MW. Термопомпите могат ефективно 

да заменят използваните в момента индивидуални устройства за отопление и 

охлаждане като много по-енергийно ефективно и незамърсяващо решение.  

Уместност 

за региона 

на ЦИЕ, 

потенциал 

за 

възпроизве

ждане 

Финансовата подкрепа за инсталиране на термопомпи с невъзстановими 

помощи и повишаването на осведомеността в областта на устойчивите методи 

за отопление и охлаждане могат да бъдат адаптирани и възпроизведени в 

целия ЕС.  

Замяната на отоплението и охлаждането, базирано на изкопаеми горива, с 

електричество, базирано на възобновяеми енергийни източници и 

термопомпи, може да работи ефективно дори в региони с инфраструктури с 

ниска степен на използване или които не са свързани с газовата мрежа. 
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Енергийно пространствено планиране 

Държава Австрия В процес на изпълнение 

Цел Енергийното пространствено планиране е неразделна част от териториалното 

планиране, което разглежда цялостно пространствената страна на 

потреблението и доставките на енергия, като същевременно води до 

намаляване на потенциала за конфликти и следователно до по-голямо 

одобрение от страна на обществеността. 

Резултати 

Уместност: 3 Възпроизводимост: 3 Въздействие: 2 

Изпълнимост: 2 Адаптивност: 3 Ниво на детайлност: 2 

Защо това е 

добра 

практика? 

Енергийното пространствено планиране дава възможност за прилагане на 

иновативни енергийни концепции, насочени към местно достъпна и по-евтина 

възобновяема енергия, използване на отпадна топлина и интегрирани системи 

за мобилност. Анализът и локализирането на потреблението на енергия, 

съхранението на енергия и транспорта, както и потенциалът за спестяване и 

оползотворяване на енергията, предлагат жизненоважен поглед върху тези 

области от пространствена гледна точка с оглед на планиране, съобразено с 

климата. 

Уместност 

за региона 

на ЦИЕ, 

потенциал 

за 

възпроизве

ждане 

Съвременните интегрирани енергийни концепции в териториалното 

планиране могат да се използват за вземане на решения относно 

разпределението на земята, инвестициите в инфраструктура и разпределението 

на средствата, като например за подпомагане на жилищното строителство. Тя 

съдържа основно значение наред с производството на енергия от различни 

възобновяеми източници (биомаса, геотермална енергия, слънчева топлинна 

енергия, фотоволтаична енергия, вятърна енергия и т.н.) и високоефективното 

комбинирано производство на енергия. Тя вече се прилага успешно в Австрия. 

Този вид трансформация на енергийните системи и системите за мобилност 

може да бъде въведена на всеки пазар. 
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Предимство за каскадно използване на биомаса 

Държава Австрия Планирано  

Цел Целта на мярката е да се създаде системен подход, при който се отчита, че 

рециклирането на отпадъци или остатъци и странични продукти следва да се 

прилага, за да може да се увеличи делът на устойчивите инсталации за биомаса. 

Резултати 

Уместност: 3 Възпроизводимост: 3 Въздействие: 3 

Изпълнимост: 3 Адаптивност: 2 Ниво на детайлност: 1 

Защо това е 

добра 

практика? 

Както за технологиите за производство на енергия от твърда биомаса, така и за 

тези от биогаз, ще трябва да се адаптира един и същ подход към суровините, 

независимо дали става въпрос за производство на електроенергия от 

възобновяеми източници или на газ от възобновяеми източници. 

Мярката съдържа помощ за мрежата както чрез оптимално използване на 

съществуващите високоефективни инсталации, така и чрез управление на 

тесните места по отношение на суровините.  

Уместност 

за региона 

на ЦИЕ, 

потенциал 

за 

възпроизве

ждане 

Увеличаването на дела на устойчивата биомаса е ключът към 

трансформирането на енергийната система по екологичен начин. 

Използването на повече твърда биомаса или биогаз за отопление само по себе 

си няма да реши проблема с промяната на горивата. Почти толкова важно, ако 

не и повече, е да се прилага управление на тесните места в целия ЕС за 

използване на суровините по възможно най-устойчив начин. 
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Разработване на районни отоплителни системи 

Държава Хърватия Планирано  

Цел Разработване и поддръжка на централизирани топлинни системи 

Резултати 

Уместност: 3 Възпроизводимост: 3 Въздействие: 2 

Изпълнимост: 3 Адаптивност: 2 Ниво на детайлност: 2 

Защо това е 

добра 

практика? 

Тази мярка предвижда поддръжка и модернизация на съществуващите системи 

за отопление и вентилация, спиране на тенденцията за изключване на 

клиентите от системите за отопление и вентилация, въвеждане на резервоари 

за съхранение на топлина за електроенергия и пълно използване на 

възобновяеми енергийни източници за отопление и вентилация, както и замяна 

на съществуващото производство на отопление и вентилация с възобновяеми 

източници (напр. биогорива) заедно с използването на термопомпи. 

Уместност 

за региона 

на ЦИЕ, 

потенциал 

за 

възпроизве

ждане 

За щастие, системите за централно отопление са определени като един от 

приоритетите на енергийната политика в Хърватия. При разработването и 

поддръжката на районни отоплителни системи съществува значителен 

потенциал за повишаване на енергийната ефективност в отоплителния сектор. 

Развитието на производствените единици, инфраструктурата и оборудването 

при крайните потребители води и до повишаване на надеждността и 

сигурността на енергийните доставки. 

Много подобни мерки вече се прилагат в България по отношение на 

рехабилитацията на топлопреносните мрежи. Предварително изолираните 

тръби в топлофикационните системи могат да намалят загубите дори до 3 % 

спрямо сегашната средна стойност от 23,7 %. 
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Нови регулаторни стандарти за домашните отоплителни системи 

Държава Ирландия В процес на изпълнение 

Цел Целта на тази мярка е постепенно да се преустанови използването на нафтови 

и газови котли в съществуващи жилища чрез комбинация от стимули, 

информация и регулаторни мерки. 

Резултати 

Уместност: 3 Възпроизводимост: 3 Въздействие: 3 

Изпълнимост: 2 Адаптивност: 3 Ниво на детайлност: 1 

Защо това е 

добра 

практика? 

Те вече ефективно забраниха инсталирането на котли на нафта от 2022 г., а сега 

предстои забраната за инсталиране на газови котли от 2025 г. във всички нови 

жилища чрез въвеждането на нови регулаторни стандарти за системите за 

отопление на жилищата. Целта е не само постепенното изключване на 

изкопаемите горива от отоплителния сектор, но и едновременното 

преминаване към алтернативни източници на отопление, като за периода 2021-

2030 г. се предвижда да бъдат инсталирани 600 000 термопомпи.  

Уместност 

за региона 

на ЦИЕ, 

потенциал 

за 

възпроизве

ждане 

Подобни мерки вече са приложени в Австрия и Дания, което показва, че този 

стимул може да бъде приложен. В Австрия например в рамките на Стратегията 

за климата и енергетиката на федералното правителство (#mission2030) 

приблизително половината от около 700 000 отоплителни системи, които 

понастоящем се използват нафта, трябва да бъдат заменени с иновативни 

енергийни системи, захранвани с възобновяема енергия, или с ефективни 

районни отоплителни системи, по-специално на базата на възобновяеми 

енергийни източници. По този начин ще бъде възможно да се намалят 

емисиите на парникови газове с приблизително 2 млн. тона годишно.  
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Мрежа от общности за устойчива енергия 

Държава  Ирландия В процес на изпълнение 

Цел Целта на мярката е да се насърчи ролята на местните общности за 

възобновяема енергия и да се насърчат местните участници да работят заедно.  

Резултати 

  

Уместност: 3 Възпроизводимост: 3 Въздействие: 2 

Изпълнимост: 3 Адаптивност: 2 Ниво на детайлност: 2 

Защо това е 

добра 

практика? 

Схемата "По-добри енергийни общности" предоставя финансиране на 

обществени групи за подобряване на ефективността и устойчивостта на 

използването на енергия в техните местни райони. Целта на схемата е да се 

подкрепят проекти на общностно равнище, като се търси по-специално 

тестване на новаторски и пионерски партньорства с цел намаляване на 

използването на изкопаеми горива, текущите разходи и емисиите на парникови 

газове. 

Уместност 

за региона 

на ЦИЕ, 

потенциал 

за 

възпроизве

ждане 

Важна цел е да се определят действия, които подкрепят общностите да 

предприемат действия на местно ниво чрез свързване със съществуващи и 

нови мрежи и инициативи за създаване на клъстери. Редица мерки в 

ирландския план за действие в областта на климата са насочени към 

повишаване на осведомеността на местните общности относно тяхното 

потребление на енергия и начините за неговото намаляване. Планът за 

действие в областта на климата има за цел да разшири мрежата от общности за 

устойчива енергия до 1500 общности в цяла Ирландия, които да получат 

подкрепа за планиране на устойчиво енергийно бъдеще и намаляване на 

емисиите. 
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Мерки за насърчаване на производството на електроенергия от ВЕИ 

Държава  Словения В процес на изпълнение 

Цел Широк набор от финансови и нефинансови мерки за насърчаване на 

производството на електроенергия от възобновяеми източници и увеличаване 

на капацитета и разширяване на електроразпределителната мрежа за 

интегриране на ВЕИ.  

Резултати 

Уместност: 3 Възпроизводимост: 3 Въздействие: 1 

Изпълнимост: 2 Адаптивност: 3 Ниво на детайлност: 2 

Защо това е 

добра 

практика? 

Тази група мерки прилага широк набор от инструменти, включително 

регулиране, планиране, финансиране, повишаване на осведомеността и дори 

управление на държавните инвестиции. Сред мерките могат да се открият 

стимули за по-добра мрежова интеграция на устройствата за производство на 

енергия от ВЕИ и адаптиране на потреблението; насърчаване на местните 

енергийни общности; насърчаване на инвестициите и технологиите за 

преобразуване на излишъка от електроенергия от ВЕИ и свързване на мрежите 

за целите на съхранението на енергия; или насърчаване на многоцелевото 

използване на геотермалната енергия.  

Уместност 

за региона 

на ЦИЕ, 

потенциал 

за 

възпроизве

ждане 

Списъкът с предложените стимули е доста обширен, като има елементи, които 

лесно могат да бъдат възпроизведени в страните от региона на ЦИЕ, и такива, 

които не са толкова адаптивни. Въпреки това те могат да предоставят идеи за 

бъдещите процеси на планиране. Този набор от инструменти е наистина 

актуален, тъй като не само подкрепя използването на алтернативни енергийни 

източници и действията за енергийна ефективност, но и изготвя цялостен 

проект за необходимите законодателни промени за премахване на пречките. 
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Задължителна система за преференциални тарифи за 

производството на биогаз 

Държава Унгария Планирано 

Цел Целта на мярката е да се насърчи производството на биогаз и биометан чрез 

въвеждането на задължителна система за изкупуване на енергия. 

Резултати 

Уместност: 3 Възпроизводимост: 2 Въздействие: 3 

Изпълнимост: 2 Адаптивност: 3 Ниво на детайлност: 1 

Защо това е 

добра 

практика? 

Увеличеното използване на биогаз, произвеждан от селскостопански отпадъци, 

депа за отпадъци и пречиствателни станции за отпадъчни води, също може да 

допринесе за намаляване на вноса на природен газ и на емисиите на CO2 от 

потреблението на природен газ. Те считат, че производството, пречистването 

на биогаз и подаването му към газопреносната мрежа имат голям потенциал, 

със средно изискване за финансиране, което може да допринесе и за постигане 

на целите за увеличаване на използването на възобновяема енергия и 

декарбонизация.  

Уместност 

за региона 

на ЦИЕ, 

потенциал 

за 

възпроизве

ждане 

Тъй като биогазът може да доставя рентабилна енергия, базирана на местни 

ресурси, и на общини, които нямат мрежа за природен газ или използват 

съществуващата мрежа на много ниска цена, а икономическите дейности, които 

повишават способността за задържане на населението в селските райони, могат 

да бъдат изградени на базата на производството на биогаз, Унгария също 

планира да подкрепя пряко такива иновативни инвестиции.  

Енергията от биогаз може да бъде жизнеспособна опция и за общини, в които 

липсва мрежа за природен газ. В тези общини може да е практично да се 

създаде електроцентрала на биогаз - като се вземат предвид всички аспекти на 

устойчивостта - която да доставя електроенергия като член на енергийна 

общност или като участник на пазара. 
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Програма за зелено централно отопление 

Държава Унгария Планирано 

Цел Екологизиране на топлофикационния сектор чрез увеличаване на 

оползотворяването на геотермална енергия, биомаса и отпадъци за 

отопление/охлаждане. 

Резултати 

Уместност: 3 Възпроизводимост: 3 Въздействие: 2 

Изпълнимост: 2 Адаптивност: 2 Ниво на детайлност: 2 

Защо това е 

добра 

практика? 

Увеличеното потребление на енергия, оползотворена от пречистването на 

отпадни води, сметищен газ и селскостопански биогаз, следва да играе ключова 

роля за замяната на природния газ и увеличаването на използването на 

възобновяема енергия на унгарския пазар на топлинна енергия. Насърчаването 

на използването на тези ресурси ще бъде разработено за всяка по-голяма 

топлофикационна зона въз основа на подробен анализ, като се вземат предвид 

местните характеристики.  

За да се изпълни програмата, е необходимо да се преразгледа настоящият 

контрол на цените на централното отопление. Преразглеждането на ценовия 

контрол ще бъде последвано от установяването на условия за конкуренция на 

пазара на централно топлоснабдяване.  

Уместност 

за региона 

на ЦИЕ, 

потенциал 

за 

възпроизве

ждане 

Унгария също така ще насърчава използването на термопомпи и изгаряне на 

биомаса в ефективни индивидуални отоплителни съоръжения, за да се 

задоволят нуждите от отопление и охлаждане на съвременните сгради. Мярката 

предлага също така създаването на инсталации за биогаз, които да преработват 

селскостопански отпадъци, за да задоволяват местните нужди от топлинна 

енергия и да подават пречистен биометан към мрежата за природен газ. 

Както за твърдата биомаса, така и за биогаза е много важно да се включи 

аспектът на устойчивостта. 
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Насърчаване на използването на ВЕИ за производство на 

електроенергия и топлинна енергия 

Държава  Хърватия В процес на изпълнение 

Цел Това е финансова мярка за предоставяне на финансови стимули за 

разработване на проекти за ВЕИ за производство на електроенергия и топлинна 

енергия, прилагана на национално равнище. 

Резултати 

  

Уместност: 3 Възпроизводимост: 3 Въздействие: 2 

Изпълнимост: 2 Адаптивност: 2 Ниво на детайлност: 2 

Защо това е 

добра 

практика? 

Хърватският оператор на енергийния пазар изготвя тригодишни планове за ВЕИ 

и обявява търгове за разпределяне на пазарни премии. Ще продължат 

дейностите по преглед и анализ на потенциалните геотермални потенциали и 

стартиране на тръжни процедури за избор на най-подходящия участник в търга 

за проучване на геотермални води за енергийни цели, както и прилагането на 

модела за усвояване на излишната енергия от инсталации за собствено 

потребление и крайни клиенти, които произвеждат сами, с възможна 

инвестиционна подкрепа и задължение на доставчика да усвоява излишната 

енергия. 

Уместност 

за региона 

на ЦИЕ, 

потенциал 

за 

възпроизве

ждане 

Мярката ще осигури увеличаване на производството на енергия и на дела на 

ВЕИ в общото потребление на енергия, а оттам и намаляване на емисиите на 

парникови газове. Тя също така създава предпоставки за създаване на система 

за мониторинг, която да отговаря на критериите за устойчивост и на очакваното 

намаляване на емисиите на парникови газове от централите на биомаса. 

Мярката е свързана с измерението за повишаване на енергийната сигурност, 

тъй като очакваният резултат от мярката е увеличаване на производството на 

енергия от местни източници и развитие на вътрешния енергиен пазар.  

Използването на ВЕИ се планира с интегриране на мерки за адаптиране към 

изменението на климата и засилване на устойчивостта, т.е. намаляване на 

уязвимостта на технологиите за ВЕИ към изменението на климата.  
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Декарбонизация на жилищния сектор 

Държава Румъния В процес на изпълнение 

Цел Постепенно премахване на изкопаемите горива и насърчаване на 

използването на възобновяема енергия в жилищния сектор. 

Резултати 

Уместност: 3 Възпроизводимост: 3 Въздействие: 2 

Изпълнимост: 2 Адаптивност: 2 Ниво на детайлност: 2 

Защо това е 

добра 

практика? 

Това е пакет от мерки за постигане на декарбонизация на жилищния сектор: 

разработване на задължителни стандарти за качество за пестене на енергия и 

подобряване на енергийната ефективност, включително топлоизолация, 

осветление, използване на климатици и т.н.; насърчаване на използването на 

електроенергия за отопление, по-специално в домакинствата в полуградските 

и селските райони, където инвестициите във високоефективни термопомпи 

въздух-земя могат да бъдат икономически оправдани; насърчаване на 

сътрудничеството между различните заинтересовани страни (общини, 

компании за комунални услуги, потребители и т.н.) за намиране на подходящи 

решения и рационализиране на техните цели по отношение на 

декарбонизацията на жилищния сектор. 

Уместност 

за региона 

на ЦИЕ, 

потенциал 

за 

възпроизве

ждане 

Мярката включва и подготовката на информационни кампании за определяне 

на емисиите, причинени от различни видове оборудване или имоти, и включва 

органите на публичната администрация.  

В него се формулира важна промяна в законодателството, която трудно може 

да бъде възпроизведена лесно: прилагане на проектозакона за изменение и 

допълнение на Закон № 372/2005 относно енергийните характеристики на 

сградите, който предвижда увеличаване на задължението за покриване на 

потреблението на първична енергия от ВЕИ от 10 % на 30 %. 

 

  

 

 

     


