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мзхг

Министерство на земеделието, храните и горите

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

НЕК

Национална електрическа компания

НПДЕВИ

Националния план за действие за енергията от възобновяеми
източници

НСИ

Национален статистически институт

овос

Оценка на въздействието върху околната среда

ОП

Оперативна програма

ОПРР

ОП „Регионално развитие" 2007-2Q13 г.

ПАВЕЦ

Помпено акумулираща водноелектрическа централа

ПГ

Парникови газове

ПЕЕ

Предписани емисионни единици

РИОСВ

Регионална инспекция по околна среда

ТНДНБНИЕВИ

Трети национален доклад за напредъка на България в насърчаване
използването на енергията от възобновяеми източници

ФЕЦ

Фотоволтаична електрическа централа

ФЕЕВИ

Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници

МЕРНИ ЕДИНИЦИ
г.

година

кг

килограм

лв.

лева

м3

Метър кубичен

пр. м3

пространствен кубичен метър

т

тона

ха

хектара

gC02eq.

грама въглероден диоксид еквивалент

GWh

Гигават час

1

литър
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M3

Мегаджаул

MW

Мегават

MWh

Мегават час

ktoe

Килотон нефтен еквивалент

kW

Киловат

tC02eq.

Тона въглероден диоксид еквивалент
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Дялове (общо и по сектори) на действителното потребление на енергия от
възобновяеми източници в предходните 2 години (2015 г. и 2016 г.) (член
22, параграф 1 от Директива 2009/28/ЕО)
През 2012 г. Р България постигна задължителната национална цел от 16 % дял на

енергията от възобновяеми източници (ВИ) в брутното крайно потребление на енергия в
страната за 2020 г. В следващите години потреблението на енергия от ВИ продължи да

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

1.

Включително дял на
енергия от ВИ,
придобита по
механизмите за
сътрудничество (%)6

0

0

0

0

0

0

0

0

Излишък, който
може да се използва
по механизмите за
сътрудничество (%)7

0

0

0

0

0

0

0

0

нараства, като с това се увеличи и постигнатия дял на енергията от ВИ в брутното крайно
потребление на енергия, който през 2015 г. е 18.2 %, а през 2016 г. - 18.8 %.

Източник: Използвани са оценъчни данни на НСИ, предоставени на МЕ преди официалното им

При сравнение на заложените в Националния план за действие за енергията от
възобновяеми източници (НПДЕВИ) секторни цели, за разглеждания отчетен период

През 2016 г. брутно крайно потребление на енергия от ВИ възлиза на 1 999.5 ktoe,
като сравнено с потреблението на енергия през 2009 г. се е увеличило с 70 %.

(2015 г. и 2016 г.) е видно, че през 2016 г. в сектор топлинни енергия и енергия за

Наблюдава се ръст в използването на енергия от ВИ във всички сектори, като

охлаждане е постигнато преизпълнение с 37 %, в сектор електрическа енергия с 1 % и в
сектор транспорт с 2 %.

изменението през 2016 г., спрямо 2009 г. е следното: над 16 пъти увеличение в сектор

Разпределението на енергията от ВИ по сектори е представена в Таблица 1 за

публикуване

транспорт, с 76 % нараснало потребление в сектор електрическа енергия и с 48 % повисоко потребление в сектор топлинни енергия и енергия за охлаждане.

периода 2009-2016 г., като е извършена актуализация на данните, съгласно чл. 22,
параграф 4 на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от
-възобновяеми-източници-(Директива 20Θ9/28/ΕΘ);------------------------------------------------------------Таблица 1:

Дялове на енергията от ВИ по сектори (електроенергия, енергия за топлинни и
охладителни цели, транспорт) и общ дял на енергията от ВИ1
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ВИ - Т и О (%)г

21.7%

24.4%

24.9%

27.5%

29.2%

28.3%

28.6%

30.0%

ВИ - Е (%)J

11.3%

12.7%

12.9%

16.1%

18.9%

18.9%

19.1%

19.2%

1.0%

1.4%

0.8%

0.6%

6.0%

5.8%

6.5%

7.3%

12.2%

14.1%

14.3%

16.1%

19.0%

18.0%

18.2%

18.8%

ВИ - Т (%)1
4 23
Общ дял на ВИ
(Vo)5 * *

1 Тази таблица улеснява съпоставката с Таблица 3 и Таблица 4а от Националните планове за действие за
енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ).
2 Дял на енергия от ВИ в енергията, използвана за топлинни и охладителни цели: брутното крайно потребление
на енергия от ВИ за топлинни и охладителни цели (съгласно дефинициите в член 5, параграф 1, буква б) и
параграф 4 от Директива 2009/28/ЕО), разделено на брутното крайно потребление на енергия за топлинни и
охладителни цели. Използва се същата методика както в Таблица 3 от НПДЕВИ.
1 Дял на енергия от ВИ в енергията, използвана за електрическа енергия: брутното крайно потребление на
електроенергия от възобновяеми източници (съгласно дефинициите в член 5, параграф 1, буква а) и параграф
3 от Директива 2Û09/28/EO), разделено на брутното крайно електропотребление. Използва се същата
методика както в Таблица 3 от НПДЕВИ.
4 Дял на енергията от ви в транспорта: брутното крайно потребление на енергия от ви за транспортни цели
(съгласно дефинициите в член 5, параграф 1, буква в) и параграф 5 от Директива 2009/28/ЕО), разделено на
сумарното потребление за транспортни цели на: 1) бензин; 2) дизелово гориво; 3) биогорива, използвани в
автомобилния и железопътния транспорт (съгласно посоченото в ред 3 от Таблица 1 в НПДЕВИ). Използва се
същата методика както в Таблица 3 от НПДЕВИ.
4 Дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия. Използва се същата методика както в
Таблица 3 от НПДЕВИ.
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6 Изразен като процентни пунктове от общия дял на енергията от ВИ.
1 Изразен като процентни пунктове от общия дял на енергията от ВИ.
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През отчетния период 2015-2016 г. въведените в експлоатация нови мощности за
производство на електрическа енергия от ВИ са се увеличили, съответно през 2015 г. със

Таблица 1а: Изчислителна таблица за енергията от ВИ, влизаща в състава на крайното
потребление на енергия на всеки от секторите (ktoef
2009

2010

17 MW, спрямо 2014 г., а през 2016 г. с б MW, отнесено към 2015 г.
Увеличаването на инсталираната мощност на централи, използващи ВИ във

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1 043.3

1 122.0

1 142.5

1 087.3

1 146.6

1 203.0

времевия хоризонт 2009-2016 г. доведе, както до ръст от 75 % на брутното производство
на електрическа енергия от ВИ, така и до промени в структурата на произведената

(А) Брутно крайно
потребление на енергия
от ВИ за топлинни и
охладителни цели

811.5

(В) Брутно крайно
потребление на
електроенергия от ВИ

354.8

403.1

430.1

523.2

594.1

602.1

620.3

624.9

ВЕЦ, 19.1 % от ВтЕЦ, 18.8 % от ФЕЦ и 4.8 от БЕЦ.

10.2

19.2

6.0

5.1

109.4

117.1

152.5

171.6

производство на електрическа енергия от ВИ, като е извършена нормализация на
производството на електрическа енергия от водни и вятърни централи съгласно

1 176.5

1 396.6

1 479.4

1 650.2

1 846.1

1 806.4

1 919.3

1 999.5

(Е) Статистическо
прехвърляне на
потребление на енергия
от ВИ към други
държави-членки

0

0

0

0

0

0

0

0

(F) Статистическо
прехвърляне на
потребление на енергия
от ВИ от други държавичленки и трети страни

0

0

0

0

0

0

0

0

(G) Приведено за
сравнение с целта
потребление на енергия
от ВИ, (D)-(E)+(F)

0

0

0

0

0

0

0

0

(С) Брутно крайно
потребление на енергия
от ВИ в транспорта
(D) Общо брутно
потребление на
енергия от ВИ8
9

974.3

електрическа енергия. Докато през 2009 г. 93.1 % от произведената електрическа
енергия11 е от ВЕЦ, а само 6.9 % е от централи, използващи други ВИ (6.6 % от ВтЕЦ, 0.1
% от ФЕЦ и 0.2 БЕЦ), през 2016 г. 57.3 % от произведената електрическа енергия е от
В Таблица lb е представавена информация за инсталираната мощност и брутното

изискванията на Директива 2009/28/ЕО.

Източник: Използвани са оценъчни данни на НСИ, предоставени на МЕ преди официалното им
публикуване
В периода 2009-2016 г. инсталираните мощности за производство на електрическа
енергия от ВИ са се увеличили с 50 %, като през 2015 и 2016 г. са съответно 5 001 MW и
5 007 MW. През 2009 г. инсталираната мощност на електрическите централи, използващи
ВИ е 3 345 MW, като 90 % от нея са водноелектрически централи (ВЕЦ), 10 % са вятърни
електрически централи (ВтЕЦ) и само 0.3 % са фотоволтаични електрически централи
(ФЕЦ) и централи, използващи биомаса (БЕЦ). В резултат от използването на
съществуващия потенциал от вятърна и слънчева енергия, и биомаса през 2015 и 2016 г.
делът на ВЕЦ е намалял на 64 %, като в същото време делът на ФЕЦ, ВтЕЦ и БЕЦ се е
увеличил, като съответно е достигнал следните стойности 20.5 %, 14.0 % и 1.1 %10.

8 Тази таблица улеснява съпоставката с данните в Таблица 4а от НПДЕВИ.
9 Съгласно чл. 5, параграф 1 от Директива 20D9/28/EO, получените от ВИ газови горива, електроенергия и
водород следва да се отчитат само веднъж. Не се разрешава двойно отчитане.
10 В Приложение 1 е представена информация за инсталираната мощност и брутното производство на
електрическа енергия от ВИ за периода 2009-2014 г.

9/79

През 2009 г. брутното производство на електрическа енергия от ВИ е 3 345 GWh.
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Таблица lb: Общ действителен принос (изразен като инсталирана мощност и брутно
производство на електрическа енергия) на всяка една технология за
електропроизводство от ВИ в Р България за постигане на целите за 2020 г. и на
индикативната крива за дяловете на енергията от ВИ в електроенергията12
2015
MW
ВЕЦ13
без помпи
<1MW

2016
GWh

3 219
2 206
63

MW

4 284
4 065
168

63

3 917
177

238

634

258

721

1 905

3 671

1 889

3 441

864

Геотермални
електроцентрали
Слънчеви
електроцентрали
фо тоелектри чни
сконцентриране на
светлината

149

407

149

2009
422

1 029

1 383

1 028

1 386

1 029

1 383

1 028

1 386

699

Таблица 1с: Общ действителен принос (в крайното потребление на енергия16) на всяка една
технология за производство на енергия от ВИ в Р България за постигане на
обвързващите цели за 2020 г. и на индикативната крива за дяловете на енергията от
ВИ в енергията за топлинни и охладителни цели (ktoe)17

864

Енергия на приливите и
отливите, на вълните и
океанска енергия
Вятърни инсталации
разположени на сушата

използването на слънчева енергия и енергията от термопомпи, като в периода 2015 -

4 218

>10MW
Със смесен режим на
работа (със и без помпено
акумулиране)14

положителна тенденция може да се разглежда макар и бавното увеличение при

термопомпите с 20 %, в сравнение с предходния отчетен период 2013-2014 г.

1 MW - 10 MW
ПАВЕЦ

1 366

699

1 408

Геотермална енергия (с
изключение на
нискотемпературната
геотермална топлина,
използвана в
термопомпени
инсталации)
Слънчева енергия
Биомаса16
18 17

54

270

57

354

твърда биомаса
биогаз
течни горива от биомаса

34

19
38

163

20

151
119

ОБЩО
Включително произведена
в когенерационни
инсталации (СНР)
електрическа енергия

5 001

7 303

5 007

7 365

Източник: Използвани са оценъчни данни на НСИ, предоставени на МЕ преди официалното им
публикуване
Биомасата продължава да е най-широко използвания ВИ в сектор топлинна

2012

2013

2014

2015

2016

33

33

33

33

0
741

10
884

14
944

15
1 005

19
1 010

20
963

22
22
1 009 _1_036

твърда биомаса

741

883

943

1 005

1 010

961

1 005

1 010

биогаз

0

1

1

0

1

2

4

26

течни горива от биомаса

0

0

0

0

0

0

0

0

32

38

43

47

65

65

75

81

въздушносвързани

0

0

0

0

0

0

59

63

земносвързани

0

0

0

0

0

0

0

0

водносвързани

0

0

0

0

0

0

16

18

806

964

1 033

1 101

1 127

1 081

1 139

1 174

653

711

747

759

750

733

716

758

Възобновяема енергия от
термопомпи

191

254

2011

33

ОБЩО

234

2010

33

разположени в морето
Биомаса15

В този сектор все още остава

незначително потреблението на другите видове биомаса, в т.ч. и на отпадъци. Като

2016 г. се наблюдава ръст при слънчевата енергия средно с 13 %, а при енергията от
GWh

3 223
2 210

брутното крайно потребление на енергия от ВИ.

33

35

включително за
топлофикационни системи19
Включително енергия
произведена от биомаса,
използвана в
домакинствата20

Източник: Използвани са оценъчни данни на НСИ, предоставени на МЕ преди официалното им
публикуване

енергия и енергия за охлаждане и през 2015 и 2016 г, нейният дял възлиза на 88 % от
16 Пряко използвана енергия и топлинната енергия в топлофикационните системи, съгласно определението в
член 5, параграф 4 от Директива 2009/28/ЕО.
17 Тази таблица улеснява съпоставката с данните в Таблица 11 от НПДЕВИ.

12 Тази таблица улеснява съпоставката с данните в Таблица 10а от НПДЕВИ.

18 Тук следва да бъде отчетена само биомасата, съответстваща на критериите за устойчиво развито
производство (sustainability criteria), вж. последната алинея от параграф 1, чл. 5 от Директива 20D9/28/EO.

13 Данни, нормализирани в съответствие с Директива 2009/28/ЕО и методиката на Евростат.
г4 Съгласно новата методика на Евростат.
1S

Тук следва да бъде отчетена електрическата енергия само от такава биомаса, която съответства на
критериите за устойчиво развито производство (sustainability criteria) — вж. последната алинея от параграф 1
на член 5 от Директива 2009/28/ЕО.
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19 Тази таблица улеснява съпоставката с Таблица 3 и Таблица 4а от Националните планове за действие за
енергията от възобновяеми източници (RES-DH).
20 От общото количество енергия от ВИ за топлинни и охладителни цели.
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В периода 2009-2016 г. потреблението на енергия от ВИ в сектор Транспорт
значително се увеличи и през 2015 и 2016 г. е съответно 166.1 ktoe и 186.5 ktoe. В
сравнение с 2009 г. използването на енергия от ВИ се е увеличило повече от 8 пъти. С
най-значим принос за това е биодизела, чието потребление през 2015 и 2016 г. формира
съответно 68 % и 70 % от брутното крайно потребление на енергия от ВИ в сектор
транспорт.

Таблица ld: Общ действителен принос на всяка една технология за производство на енергия от
ВИ в Република България за постигане на обвързващите цели за 2020 г. и на
индикативната крива за дяловете на енергията от ВИ в енергията в транспортния
сектор (ktoe)21,22

О
3.7

- Биодизел (FAME)

0
13.4

0
0.0

2014

2013

2012

2011

2010

2009
- Виоетанол

2016

2015

0

8.4

14.8

32.2

32.9

0.0

95.9

95.9

112.5

130.3

• Обработени с водород
растителни масла (HVO)
• Дизелово гориво, получено по
процеса на Fischer-Tropsch
• Био трег-бутилетилов етер (blo*
ETBE)
- био трет-бутнлметилов етер (bioМТВЕ)
- Био трег-амилетилов етер (ЬюТАЕЕ)

Общо биогорива, произведени по
Включително:
биогорива, произведени по
устойчиво развит начин от
суровини, посочени в част А от
други произведени по устойчиво
развит начин биогорива, които
могат да бъдат отчитани въе
връзка с целта по член 3,
параграф 4, буква д)
биогорива, произведени по
устойчиво развит начин от
суровини, посочени в част Б от
биогорива, произведени по
устойчиво развит начин, за чийто
принос за постигане на целта за
енергията от възобновяени
източници е въведено
ограничение съгласно член 3,
параграф 4, буква г)
Внос от трети държави

0.0

0.0

0.0

0.0

90.0

61.0

111.0

119.0

6.5

5.8

6.0

5.1

5.2

6.2

7.7

8.4

1.1

1.1

1.4

0.7

1.0

1.7

1,2

1.3

3.9

5.9

6.5

0.6

0.6

0.6

Водород, произведен на базата на
ВЕИ
Електроенергия от ВИ
Включително:
консумирана за автомобилен
транспорт
консумирана за железопътен
транспорт
консумирана в други
транспортни сектори
Други (моля, уточнете)

5.0

4.3

4.1

3.9

3.6

0.4

0.4

0.5

0.5

0.5

|

1________

Източник: Използвани са оценъчни данни на НСИ, предоставени на МЕ преди официалното им
публикуване21 22
21 От количествата биогорива следва да бъдат отчетени само тези, които съответстват на критериите за
устойчиво развито производство (sustainability criteria), вж. последната алинея от параграф 1 на член 5 от
Директива 2009/28/ЕО.
22 Тази таблица улеснява съпоставката с данните в Таблица 12 от НПДЕВИ.
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Таблица 2: Обобщени данни за всички политики и мерки
Наименование и
означение на мярката

Очакван

Вид мярка

резултат

Целева група
и/или дейност

Съществуваща или
планирана мярка

Начална и крайна дата на мярката

Към Съществуващи мерки от Таблица 5 на НПДЕВИ

1. Преференциални цени за
електрическа енергия,
произведена от ВИ (FiT)

Финансова

Производство на
електрическа
енергия (ktoe)

Инвеститори

Съществуваща’

Начало 2007 г.
Мярката е действаща. През отчетния период са
извършени промени, представени в т. 2а.
Към 1 януари 2016 г. мярката се прилага само за
енергийни обекти по чл. 24, т. 1 от Закон за
енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).

2. Задължително и
приоритетно присъединяване
на производители на
електрическа енергия от ВИ
към мрежата

Регулаторна

Произведена
електрическа
енергия (ktoe)

Инвеститори

3. Заплащане само на преките Регулаторна
разходи за присъединяване
към мрежата

Инсталирана
мощност (MW/r.)

Инвеститори

4. Дългосрочен договор за
изкупуване на електрическа
енергията, произведена от ВИ

Произведена
електрическа
енергия (ktoe)

Регулаторна

Съществуваща’*

Начало 2007 г.
Със ЗЕВИ, приет през 2011 г. е установен нов
подход.

Съществуваща”

Начало 2011 г.
Мярката е действаща. Няма краен срок.

Инвеститори

Съществуваща’

Начало 2007 г.
Мярката е действаща. През отчетния период са
извършени промени, представени в т. 2а.
Към 1 януари 2016 г. мярката се прилага само за
енергийни обекти по чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ.

5. Задължително изкупуване
Регулаторна
на произведената електрическа
енергия от ВИ, с изключение
на ВЕЦ с инсталирана мощност
по-голяма от 10 MW

Произведена
електрическа
енергия (ktoe)

Инвеститори

Съществуваща”

В периода 2007 г. - май 2011 г. съгласно
ЗВАЕИБ.
Мярката е действаща, съгласно ЗЕВИ.
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Наименование и
означение на мярката

Вид мярка

Очакван

Целева група

Съществуваща или

резултат

и/или дейност

планирана мярка

Съществуваща“

Начална и крайна дата на мярката

Начало май 2011 г.

Произведена
електрическа
енергия (ktoe)

Инвеститори

Регулаторна

Произведена
електрическа
енергия

Оператори на
електрически
мрежи,
инвеститори и
потребители

Съществуваща'

Извършени
са
промени
в
Закона
за
енергетиаката (ЗЕ), с които е създаден фонд
„Сигурност на електроенергийната система" за
управление на средствата за покриване на
разходите,
извършени
от
обществения
доставчик, произтичащи от задълженията му да
изкупува произведената електрическа енергия
по дългосрочни договори и преференциални
цени (ДВ, бр. 56 от 2015 г.).

Регулаторна
8. Лицензионен режим за
производители на
електрическа енергия от ВИ с
инсталирана мощност над 5 MW

Произведена
енергия

Производители

Съществуваща”

Мярката е действаща.

Произведена
енергия от ВИ
(ktoe)

Инвеститори

Производство и
потребление на
биогориво (ktoe)

Инвеститори,
търговци

6. Изплащане на неустойка
при ограничаване на
производството по вина на
оператора на мрежата

Финансова

7. Механизъм за
компенсиране на разходите на
обществения доставчик и
крайните снабдители при
изкупуване на електрическа
енергия от ВИ по
преференциални цени

9. Сертификати за произход

10. Задължение за лицата,
които предлагат на пазара
течни горива от нефтен
произход за нуждите на
транспорта да предлагат
горивата за дизелови и
бензинови двигатели, смесени
с биогорива в процентното

Регулаторна

Регулаторна

Мярката е действаща.

Няма краен срок.

Съществуваща”

Мярката е действаща.
Гаранциите за произход се издават от АУЕР
съгласно Наредба N? РД-16-1117 от 14.10.2011г.
за условията и реда за издаване, прехвърляне,
отмяна и признаване на гаранциите за произход
на енергията от ВИ.

Съществуваща“

Мярката е действаща.
В ЗЕВИ е регламентирано задължението за
смесване на течни горива от нефтен произход с
биокомпонент, като е предвидено поетапно
увеличаване на съдържанието на биокомпонент
в
течните
горива
от
нефтен
произход,
използвани в сектор Транспорт.
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МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Наименование и
означение на мярката

Вид мярка

Очакван
резултат

Целева група
и/или дейност

Съществуваща или
планирана мярка

Начална и крайна дата на мярката

съотношение, регламентирано
със ЗВАЕИБ и понастоящем със
ЗЕВИ
11. Кредитна линия за
енергийна ефективност и ВЕИ
(КЛЕЕВЕИ)

Финансова

Произведена
електрическа
енергия (ktoe)

Инвеститори,
крайни
потребители
(стопански)

Съществуваща”

По кредитната линия се предоставят средства от
2004 г.

12. Оперативна програма
„Развитие на
конкурентоспособносгта на
българската икономика 20072013"

Финансова

Производство на
електрическа
енергия от ВИ

Инвеститори

Съществуваща”

Начало на действие на мярката: 2010 г.

13. Програма за развитие на
селските райони, 2007-2013 г.

Финансова

Производство на
енергия от ВИ

Инвеститори

Понастоящем средства се предоставят по ОП
"Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Съществуваща”

Начало на действие на мярката 2007 г.
През
отчетния
период
са
изпълнявани
процедури по Програмата за развитие на
селските райони, свързани с подобряване на
енергийната ефективност и използването на ВИ.
Мярката е действаща и в програмния период
2014-2020.

14. Оперативна програма
„Околна среда”

Финансова

Производство на
електрическа
енергия от ВИ

Общини

Съществуваща“

Начало на мярката 2007 г.
Мярката е действаща в програмния период 20142020.

Към Планирани мерки от Таблица 5 (продължение 1) на НПДЕВИ

1. Създаване на Агенция за
устойчиво енергийно развитие
(АУЕР)

Административна

Инсталирана
мощност,
произведена и
потребена енергия
от ВИ, промяна на

Инвеститори,
енергийни
предприятия,
крайни
потребители,

Реализирана*’

Агенцията е създадена през 2011 г. със ЗЕВИ
като правоприемник на Агенцията за енергийна
ефективност.
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО HA EH ЕРГЕТИКАТА

Наименование и
означение на мярката

Вид мярка

Очакван
резултат

Съществуваща или

Целева груп<
и/или дейиос r

планирана мярка

поведението

органи ло
планирането,
асоциации и
браншови K3M3F и,
монтажни
организации

Начална и крайна дата на мярката

2. Разработване на
географска информационна
система за България

Мека

Инсталирана
мощност,
производство на
енергия

Инвеститори,
публична
администрация
крайни
потребители

Реализирана**

Създадена е „Информационна платформа за
постигане на оперативна съвместимост на
пространствени данни и услуги за ползване от
държавната администрация и гражданите по
отношение на ВИ
на енергия", по ОП
„Административен капацитет", приоритетна ос
III „Качествено административно обслужване и
развитие
на
електронното
управление",
подприоритет 3.2. „Стандартна информационнокомуникационна
среда
и
оперативна
съвместимост".

3. Административно
обслужване на едно гише

Административна

Нова инсталирана
мощност
(MW/година)

Инвеститори,
крайни
потребители

Реализирана

Начало юли 2014 г.

Промяна на
поведението

Органи,
издаващи
разрешения
(всички нива)

Реализирана

Въведена в АУЕР уеб базирина система за онлайн подаване, регистриране и обработка на
заявления
и
информация
относно
производството на енергия от ВИ, гаранции за
произход,
пренос
и
разпределение
на
електрическа
енергия,
производство
и
потребление на биогорива.
Няма краен срок.

4. Повишаване на
административната
компетентност и капацитет на
служителите, отговорни за
издаване на разрешения и
лицензни

Административна

Мярката се изпълнява и няма краен срок за
прилагане.
През 2015-2016 г. в рамките на Програма BG04
„Енергийна
ефективности
и
възобновяема
енергия" са проведени обучения на служители
от държавната и общинските администрации в
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕТЕТИКАТА

Наименование и
означение на мярката

Вид мярка

Очакван

Целева група

Съществуваща или

резултат

и/или дейност

планирана мярка

Начална и крайна дата на мярката

различни градове на страната.
АУЕР
провежда
активни
мероприятия
за
повишаване на административния капацитет.
Подробна информация е представена в т. 3.
5. Финансиране на проекти за Финансова
производство на енергия от ВИ
и енергийна ефективност

Инсталирана
мощност,
произведена и
потребена
енергия, спестени
емисии

Инвеститори,
крайни
потребители

Реализирана

6. Разработване на правила и
използване на средства от
схемата за търговия с емисии

Финансова

Инсталирана
мощност,
произведена и
потребена
енергия, спестени
емисии

Инвеститори,
крайни
потребители

Реализирана

7. Подобряване на
процедурите за издаване на
разрешения и подписване на
договори за присъединяване

Регулаторна

Инсталирана
мощност,
производство на
енергия

компании,
инвеститори

Реализирана

8. Подкрепа на изграждането
на нова инфраструктура за
пренос и разпределение,
свързана с присъединяването
на нови производители от ВИ статут на национален
инфраструктурен обект

Административна
и регулаторна

Нова инсталирана
мощност
(MW/година)

Инвеститори,
крайни
потребители

Реализирана***

9. Въвеждане на конкуренция
между ВИ за производство на

Регулаторна

Инсталирана
мощност,

Ел.компании,

Планирана***

Мярката е действаща и няма краен срок за
прилагане.
Информация е представена в т. 3

С промените в Закона за енергетиката (ЗЕ, ДВ,
бр. 56 от 2015 г.) са регламентирани
източниците за набиране на средства по Фонд
„Сигурност на електроенергийната система", в
т.ч. приходите, получени от търговете за
продажба на квоти, които се използват за
развитие
на
възобновяеми
енергийни
източници.
Начало 2011 г. - постоянно
Няма краен срок.

Начало 2010 г. - постоянно
Няма краен срок.

От 01.01.2016 г. всички нови производители на
електрическа енергия от ВИ (с изключение на
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Наименование и
означение на мярката

Вид мярка

енергия

10.Съдействие за развитие на
интелигентни мрежи и
акумулиращи съоръжения

Регулаторна

Очакван
резултат

Целева група
и/или дейност

производство на
енергия

инвеститори

Инсталирана
мощност (поефективна
интеграция)

Собственици на
мрежи,
инвеститори,
крайни
потребители

Съществуваща или
планирана мярка

Начална и крайна дата на мярката

енергийните обекти по чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ)
продават своята електрическа енергия на
свободния пазар на електрическа енергия.
Реализирана"

През 2014 г. са приети Правила за управление
на електроенергийната система (Обн. ДВ,, бр. б
от 21.01.2014 г.), съгласно които Плановете за
развитие на електроенергийната система (EEC)
се разработват на всеки две години, съобразено
с развитието на преносната и разпределителните
електрически
мрежи,
включително
на
интелигентни мрежи, както и изграждане на
регулиращи
и
акумулиращи
съоръжения,
свързани със сигурното функциониране на EEC
при развитие на производството на енергия от
ВИ.
На основание чл. 3, ал. 1 от Правилата за
управление
на
електроразпределителните
мрежи,
разпределителните
предприятия
разработват
планове
за
развитие
на
електроразпределителната мрежа.

11. Използване възможностите
за управление на
потреблението и реакцията на
товара

Регулаторна

12.Списък на
квалифицираните монтажници

Регулаторна

Инсталирана
мощност (поефективна
интеграция)

Изследователска
общност,
промишленост

Реализирана"

Промяна на
поведението,
произведена
енергия

Монтажни
организациикрайн
и
потребителиинвес
титори органи,
издаващи

Реализирана*'

Правила за управление на електроенергийната
система (Обн., ДВ. Бр. б от 21.01.2014 г.).
Правила за търговия с електрическа енергия
(Обн., ДВ, бр. 66 от 26.07.2013 г., поел. изм. и
доп. бр. 90 от 20.11.2015 г., в сила от
20.11.2015 г.).
Организациите,
които
имат
право
да
осъществяват обучение за придобиване на
професионална квалификация съгласно Закона
за професионалното образование и обучение,
представят ежегодно в АУЕР списък на лицата,
придобили квалификация за извършване на
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Наименование и
означение на мярката

Вид мярка

Очакван
резултат

Целева група
и/или дейност

Съществуваща или
планирана мярка

Начална и крайна дата на мярката

дейностите.

разрешения
финансови
организации
13. Прилагане или използване
на анализ полза-разход

Финансова,
регулаторна

Подобряване на
бизнес средата

Инвеститори,
крайни
потребители,
органи по
планирането

Реализирана“*

14. Обществена
информационна кампания,
популяризираща ВИ

Информационна

Промяна на
поведението

Монтажни
организации,
крайни
потребители,
инвеститори,
органи, издаващи
разрешения,
финансови
организации

Съществуваща**

15.Списък на съоръжения за
производство на енергия от ВИ

Информационна

Промяна на
поведението

Инвеститори,
крайни
потребители,
публична
администрация

Реализирана"

Постоянна, няма краен срок за прилагане.

Постоянна.
Няма краен срок.

Начало 2012 г.
АУЕР
поддържа
електронен
регистър
на
гаранциите за произход, данни от който в т.ч. за
съоръженията са публикувани на интернет
страница си.
Няма краен срок.

16.Списък с подробна
актуална информация за
инвестиционния интерес и
състоянието на
административните и
разрешителни процедури

Информационна

17.Хармонизиране на

Регулаторна

Нова инсталирана
мощност
(MW/година)

Инвеститори,
крайни
потребители

Реализирана"

Създаване и

Строителни,

Реализирана’"

Начало 2011 г.
Мярката е действаща и няма краен срок.

Мярката е действаща и няма краен срок.
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РЕПУБЛИКА БЪ 1ГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Наименование и

Очаквам

Вид мярка

означение на мярката

българското законодателство с
изискванията на изменената
Директива 2002/91/ЕО и на
Директива 20Ū9/28/EO,
Директива 2009/29/ЕО,
Директива 2Û09/30/EO.

резултат

планирана мярка

проектантски
организации,
публична
администрация

Доставчици на
енергия, общи» и

Съществуваща**

Инвеститори,

Съществуваща**

Регулаторна и
финансова

ktoe

19.Задължително използване
на ВИ в нови сгради

Законодателна

ktoe

Финансова

Финансова,

Мярката е постоянно действаща.

Марката е въведена със Закона за енергийната
ефективност (ЗЕЕ) и ЗЕВИ.
Няма краен срок.

Крайни
потребители

Съществуваща“

Нова инсталирана
мощност
(MW/година)

Инвеститори,
крайни
потребители,
публична
администрация

Реализирана**

Промяна на
поведението,

Инвеститори,
крайни

Реализирана”**

ktoe

Начална и крайна дата на мярката

Няма краен срок.

Строителни,
проектантски
организации,
крайни
потребители,
публична
администрация

21.Насърчаване използването Финансова
на индивидуални системи за
производство на енергия от ВИ

22. Схема за подпомагане на
производството на топлина и

Съществуваща или

подобряване на
законовата рамка
за осъществяване
на националната
политика за
намаляване
емисиите на
парникови газове

18. Подмяна на течните горива
и електрическата енергията за
отопление на обществени
сгради с биогорива и енергия
от ВИ

20.Финансиране на проекти
чрез Фонда за енергийна
ефективност и ВИ

Целева труп; 1
и/или дейно< т

Мярката е постоянно действаща.
Няма краен срок

Мярката е въведена със ЗЕВИ и ЗЕЕ.
Няма краен срок.

Производството на топлинна енергия от ВИ се
подпомага по Оперативни програми и Програма
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РЕПУБЛИКА БЪЛ1 АРИЯ

МИНИСТЕРСТВО HA EHE РГЕТИКАТА

Наименование и
означение на мярката

охлаждане от ВИ в
промишлеността

Очакван
резултат

Вид мярка

регулаторна

23.Схема за подпомагане на
производството на топлинна
енергия от ВИ в битовите и
обществени сгради

Финансова,
регулаторна

24. Програма за финансови
насърчения за използване на
локално отопление

Финансова

25.Данъчни стимули за
инвестиране в производството
на енергия от ВИ за бита

Финансова

Целева група
и/или дейност

Съществуваща или
планирана мярка

инсталирана
мощност
(MW/година),
произведена
енергия (ktoe)

потребители,
публична
администрация

Промяна на
поведението,
инсталирана
мощност
(MW/година),
произведена
енергия (ktoe)

Инвеститори,
крайни
потребители,
публична
администрация

Съществуваща

ktoe

Инвеститори

Планирана

Начална и крайна дата на мярката

BG04 „Енергийна ефективност и възобковяема
енергия",
финансирана
по
Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009-2014.

Мярката е постоянно действаща.
Няма краен срок.
С Постановление № 18 от 2.02.2015 г. на МС е
приета Национална програма за енергийна
ефективност на многофамилни жилищни сгради.

2013 г. - постоянно.
Няма краен срок.

ktoe

Крайни
потребители

Съществуваща”

Мярката е въведена през 2009 г. със Закона за
местни данъци и такси (ЗМДТ).
Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 18 и т. 19 от ЗМДТ,
сградите, които изпълняват регламентираните
условия и прилагат мерки за оползотворяване на
ВИ за производство на енергия за задоволяване
потреблението на сградата се освобождават от
данъци за определения в закона период.
Няма краен срок.

26. Създаване на процедури за
оценка, които да налагат
задължителното маркиране на
оборудването, изгарящо
биомаса

Регулаторна,
финансова

ktoe

Доставчици на
енергия

Реализирана**

Мярката е въведена през 2011 г.
Маркирането се осъществява съгласно Закона за
техническите изисквания към продуктите, във
връзка с изискванията за екопроектиране.
Няма краен срок.
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

2.а

Моля,

ÍÜ:

опишете

схемите

за

подпомагане

и

други

действащи

понастоящем мерки, прилагани за насърчаване на прилагането на
енергията от възобновяеми източници и докладвайте за всякакви

16

промени на реално използваните мерки в сравнение с посочените във
Вашия Национален план за действие за енергията от възобновяеми
източници (член 22, параграф 1, буква б) от Директива 2009/28/ЕО).
През 2015 г. и 2016 г. бяха извършени следните по-съществени промени в ЗЕВИ:
Ф Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗЕВИ (Обн. ДВ бр. 17 от
6.03.2015 г.г в сила от 6.03.2015 г.);
С приетите изменения и допълнения в ЗЕВИ се регламентира изискването да не се
прилагат насърченията за изкупуване на произведената електрическа енергия по

з*

io. go

преференциални цени и дългосрочни договори за енергийните обекти за производство
на електрическа енергия от ВИ, които са въведени в експлоатация след влизането в
сила на закона. Изключение се прави за малки обекти с обща инсталирана мощност до

t I

30 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни
конструкции на сгради за производствени и складови дейности, присъединени към
електропреносната или електроразпределителната мрежа в урбанизирани територии
(чл. 24, т. 1 от ЗЕВИ) и за обекти с комбиниран цикъл и индиректно използване на

я t/

биомаса,

ş Ē

които

селскостопански

C &

се

предвижда

обекти

или

да

бъдат

изградени

производствени

зони

в
и

урбанизирани
които

са

с

територии,
инсталирана

електрическа мощност до:
2 I
- 1,5 MW и използват биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не помалко от 60 на сто (чл. 24, т. 3, б. а) от ЗЕВИ);

n tf
? Ł
a t

- 500 kW и използват биомаса от растителни отпадъци от собствено земеделско
производство (чл. 24, т. 3, б. б) от ЗЕВИ).
Ф Изменения в ЗЕВИ (Обн., ДВ, бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015
г.), чрез ЗЕЕ;
S ш
Ш Щ.
«5 E

С тези изменения се отлага задължението за лицата, които пускат на пазара

35
X X

течни горива от нефтен произход да продължат постепенното увеличаване на процента
биоетанол в предлаганите на пазара горива за бензинови двигатели. Предвидено е в
периода от 1 март 2015 г. до 1 септември 2018 г. горивата за бензинови двигатели да
съдържат биокомпонент, минимум 7 процента обемни, като след тази дата ще продължи
увеличаването на процентния дял, както следва:

II
2. ш

лз X

X X X ü

sn SI
s
O- o Ό

P
X Ό
S 5 « į

Iii!

s

s ·$

t

ţi t t

s s

-Θ-

| -Θ- I-

m re j ra 10
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- от 1 септември 2018 г. - горивото за бензинови двигатели ще съдържа
биоетанол или етери, произведени от биоетанол, минимум 8 процента обемни;
- от 1 март 2019 г. - горивото за бензинови двигатели ще съдържа биоетанол или
етери, произведени от биоетанол, минимум 9 процента обемни.

s s S x ε

£ ьS.
<n ram et
26/79

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

■# Изменения и допълненията в ЗЕВИ (Обн. ДВ бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила
от 24.07.2015 г., чрез ЗИД на ЗЕ);

Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗЕ (ПЗР на ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 56
от 2015 г.) изменения и допълнения в ЗЕВИ. С промените в наредбата е регламентиран

С извършените промени в ЗЕВИ беше въведено изискването за изкупуването от

реда и необходимите документи за установяване и доказване на обстоятелствата по чл.

обществения доставчик, съответно крайния снабдител на количеството електрическата
енергия от ВИ, съответстващо на размера на нетното специфично производство на

18, ал. 7 от ЗЕВИ относно енергийните обекти за производство на електрическа енергия

електрическа енергия, въз основа на което са определени преференциалните цени в
съответното решение на Комисията за енергийно и водно регуилиране. Това условие не
се прилага за обектите по чл. 24, т. 3 от ЗЕВИ и преференции се предоставят само на
обектите с инсталирана мощност до 30 kW включително, които се предвижда да бъдат

от ВИ с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса.
• Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (Загл. изм. - ДВ, бр.
85 от 2009 г., бр. 27 от 2015 г., в сила от 15.07.2015 г.), издадена от министъра
на регионалното развитие и благоустройството;

изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради за производствени и

В наредбата са въведени нормативни изисквания по отношение на произведената

складови дейности и обектите за производство на електрическа енергия от биомаса по

енергия от термопомпи. В рамките на проект № BG161P0001/5-01/2008/076 „Анализи,

чл. 24, т. 3 от ЗЕВИ, които ще бъдат въведени в експлоатация до 1 юли 2016 г.

проучвания и актуализация на нормативни актове в подкрепа на ОПРР 2014-2020 г.",
финансиран по ОП „Регионално развитие" 2007-2013 г. (ОПРР), в изпълнение на

Съгласно §18, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗЕ за
производителите на електрическа енергия от ВИ чрез енергийни обекти, които са
изградени със средства от национална или европейска схема за подпомагане и по
отношение на които заявления за подпомагане са постъпили до влизането в сила на
ЗЕВИ. Изкупуването на електрическа енергия от тези обекти се осъществява по групи
цени, определени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по реда на
Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия, които последно са
-определени-е-ретеиие-наКЕВР към-датата на-влизането на тези-промени-в-сила.-------------Създаден е фонд „Сигурност на електроенергийната система" за управление на
средствата

за

покриване

на

разходите,

извършени

от

обществения

доставчик,

произтичащи от задълженията му да изкупува произведената електрическа енергия по
дългосрочни договори и преференциални цени.
•Ф Изменения и допълненията в ЗЕВИ (Обн ДВ, бр. 100 от 2015 г.) , чрез ЗИД

Дейност 2; „Анализ, проучвания и актуализация (разработване на нови) на нормативни
актове в областта на енергийната ефективност за проектиране, изграждане и
обновяване на сгради в съответствие с изискванията на Директива 2010/31/ЕС", е
разработена националната дефиниция за сгради с близко до нулата потребление на
енергия (N2EB).
Националното

Съгласно това изменение в ЗЕВИ, насърченията свързани с изкупуване на
електрическа енергия от ВИ по преференциални цени се предоставят само за обектите
за производство на електрическа енергия от ВИ с обща инсталирана мощност до 30 kW
включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни
конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху

за

NZEB

е

регламентирано

в

§1,

т.

28

от

• Правила за търговия с електрическа енергия, приети от КЕВР (Обн., ДВ, бр. 66 от
26.07.2013 г., в сила ОТ 26.07.2013 г., изм. и доп., бр. 39 ОТ 9.05.2014 г., бр. 90
от 20.11.2015 г„ в сила от 20.11.2015 г.).
С решение по Протокол № 231 от 11 ноември 2015 г., т. 1, КЕВР прие Правила за
изменение

на ЗЕ;

определение

Допълнителните разпоредби _на_ЗЕЕ..и. в_§ ..1, т. 31 от Наррдбз--№ 7 от_2004^-заенергийна ефективност на сгради.

и

допълнение

на

Правилата

за

търговия

с

електрическа

енергия.

Направените изменения са с оглед съобразяване на влезлите в сила изменения и
допълнения на ЗЕ и ЗЕВИ (ДВ, бр. 56 от 2015 г., в сила от 24.07.2015 г.).
Въведени са разпоредби, касаещи участието на производителите на електрическа
енергия от ВИ и от високоефективно комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия на свободния пазар. По силата на измененията на чл. 31 от
ЗЕВИ и чл. 162 от ЗЕ количества електрическа енергия, произведена от ВИ и от

недвижими имоти към тях в урбанизирани територии след 1 януари 2016 г.
Ф Приети нови и изменени съществуващи нормативни и административни
актове през 2015 г. и 2016 г.:

високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия могат
да бъдат продавани на свободния пазар.

Въведена е по-ясна регламентация на

търговските участници, които заплащат цена за „задължения към обществото". Ясно

• Наредба за изменение и допълнение на Наредба N? 6 от 24 февруари 2014 г. за
присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към
преносната или към разпределителните електрически мрежи (изм. и доп. ДВ, бр.

са определени търговските участници, които имат задължение да поемат разходите,
произтичащи от наложени по ЗЕ задължения към обществото. Целта е постигане на

36 от 2016 г., изм. и доп. ДВ, бр. 77 от 2016 г.), приета от КЕВР;

справедливо разпределение на тези разходи по прозрачен начин между крайните
клиенти, присъединени към електроенергийната система, включително оператора на

През 2016 г. са приети две изменения и допълнения на Наредба № б.

електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните мрежи.

Първата инициирана процедура за изменение и допълнение на наредбата (ДВ, бр.

Условията за участие на организирания борсов пазар на електрическа енергия,
както и правата и задълженията на оператора му и на търговските участници са
прецизирани и допълнени.

36 от 2016 г., от 13.05.2016 г., в сила от 13.05.2016 г.), касае проектите за
производство на електрическа енергия от ВИ и е реализирана на основание приетите с
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преференциални цени на електрическа

енергия, произведена от ВИ, както следва:
« Решение

Ц-1

от

28.01.2015

г.

относно

процедурата

по

определяне

на

преференциални цени на електрическата енергия, произведена от ВИ - биомаса
от дървесина, получена от дървесни отстатъци, прочистване на гори, горско
подрязване и други дървесни отпадъци;
4 Решение Ц-5 от 20.02.2015 г. за определяне на преференциална цена за
изкупуване

на

електрическа

енергия,

произведена

от

4 Решение на ЕК за Държавна помощ № С (2016) 5205 final от 04.08.2016 г. на ЕК,
относно подпомагане на производството на енергия от възобновяеми източници в
България - SA.44840 (2016/NN).
По инициатива на Главна дирекция „Конкуренция" на Европейската комисия (ЕК)
през март 2016 г. стартира процедура по нотификация пред ЕК на идентифицирана
държавна помощ „Схема за подпомагане на производството на електрическа енергия от
възобновяеми източници по Закона за енергията от възобновяеми източници".

съществуващи

Уведомлението е относно предоставяната в периода след 3 май 2011 г. оперативна

водноелектрически централи с инсталира на мощност до 10 MW, считано от

помощ за производителите на електрическа енергия от ВИ под формата на
преференциални цени за изкупуване на произведената от тях електрическа енергия,
съгласно ЗЕВИ.

01.04.2011 г.;
« Решение Ц-24 от 30.06.2015 г. за определяне на преференциални цени на
електрическата
актуализиране

енергия,
произведена
от
на преференциалните цени

възобновяеми
източници
и
на електрическата енергия,

произведена от биомаса;
4 Решение № СП-1 от 31.07.2015 г., с което КЕВР установи нетното специфично
производство

на

електрическа енергия,

въз основа на което са определени

В Решение № С (2016) 5205 final от 04.08.2016 г. относно подпомагане на
производството на енергия от възобновяеми източници в България - SA.44840
(2016/NN), ЕК е направила заключение, че мярката представлява държавна помощ по
смисъла на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Според ЕК, тъй
като местното производство на електрическа енергия от ВИ се подпомага
компонентата

сила на ЗЕ - 24.07.2015 г.;

електрическа енергия от ВИ, потребено в страната (което включва и потреблението на
произведена в други държави членки електрическа енергия), прилаганият метод на
финансиране, налага тежест върху произведена в други държави членки електрическа

• Решение № Ц-Зб от 09.11.2015 г., с което Комисията определи, считано от
01.12.2015 г., преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия,

енергия,

произведена от следните ВИ:
- Електрически централи с инсталирана електрическа мощност до 500 kW
включително, за производство на енергия с комбиниран цикъл и индиректно
използване на биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по-малко
от 60 на сто, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани
територии, селскостопански обекти или производствени зони;
- Електрически централи с инсталирана електрическа мощност над 500 kW до
1,5 MW за производство на енергия с комбиниран цикъл и индиректно
използване на биомаса, от чието общо тегло животинският тор е не по-малко

„зелена

която

не

енергия",

се

ползва

която

се

от това

начислява

финансиране.

върху

Това

цялото

чрез

преференциалните цени в съответните решения на КЕВР, приети до влизане в

води

количество

до

риск

от

дискриминационен ефект върху произведена в други държави членки и потребена в
страната електрическа енергия от ВИ и по този начин нарушава член 30 и/или член 110
от ДФЕС.
Заключението на ЕК е, че България е привела в действие мярката в нарушение на
чл. 108, параграф 3 от ДФЕС, но въпреки това ЕК няма да повдига възражение по
отношение на помощта, предвид че тя е съвместима с вътрешния пазар по силата на чл.
107, § 3, б. „в" от ДФЕС при следните условия:
- Извършване на промени в ЗЕ за премахване на компонентата към „цената за

от 60 на сто, които се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани

задължение

територии, селскостопански обекти или производствени зони;

електрическа енергия от ВИ (компонента „зелена енергия") за произведена в

- Електрически централи с инсталирана електрическа мощност до 500 kW за

към

обществото",

отразяваща

разходите за

изкупуване

на

други държави членки на ЕС и потребена в страната електрическа енергия от
ВИ.

производство на енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на
биомаса от растителни отпадъци от собствено земеделско производство, които

- Определяне на размера на компенсацията за периода от 1 юли 2011 г. до

се предвижда да бъдат изградени в урбанизирани територии, селскостопански

влизането в сила на измененията в ЗЕ, която да бъде инвестирана за развитие

обекти или производствени зони.

капацитета на междусистемните връзки и конкретно за изграждането на нов

« Решение № Ц-17 от 30.06.2016 г. за определяне на преференциални цени на
електрическа енергия, произведена от ВИ от енергийни обекти по чл. 24, т. 1 на
ЗЕВИ и актуализация на преференциалните цени на електрическа енергия,

междусистемен електропровод 400 kV от подстанция "Марица
България до подстанция "Naa Santa” в Гърция.

изток"

в

♦ Стратегически документи:
4 Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради;

произведена от биомаса;
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Националната стратегия е приета с Постановление № 18 от 2.02.2015 г. на МС и е
насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради чрез изпълнение на мерки
за енергийна ефективност, като по този начин се осигурят по-добри условия на живот за
гражданите, топлинен.комфорт и по-високо качество на жизнената среда.
« Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015 г. 2020 г.

енергия, произведена от ВИ.
През 2015 г. от страна на Електроенергийния системен оператор ЕАД (ECO ЕАД)
са налагани ограничения на производителите в Североизточна България, присъединени
към

„Добричкия"

пръстен

на

електроенергийната

система,

за

които

съгласно

разпоредбите на чл. 30, ал. 7 от ЗЕВИ и чл. 57 от Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за
лицензиране на дейностите в енергетиката, са изготвени и представени в Държавна

Националният план е разработен на основание чл. 5, ал. 3, т. 2 от ЗЕЕ и в
съответствие с изискванията на чл. 9 от Директива 2010/31/ЕС за енергийните
характеристики на сградите. Планът е приет с Решение № 1035 от 30 декември 2015
година на МС.

комисия за енергийно и водно регулиране шест-месечни доклади.
Ограничения са извършвани, поради невъзможност за поддържане баланса на
електроенергийната система и възникване на отклонения от междусистемните графици
за обмен със съседни оператори над допустимите граници, указани в Правилата за

Съгласно

изискване

по

чл.

9

от Директива

2010/31/ЕС

за

енергийните

характеристики на сградите ДЧ гарантират, че:

управление на електроенергийната система и в правилата на Европейската мрежа на
операторите на преносни системи за електроенергия (ENTSO-E). В такива случаи

- до 31 декември 2020 г. всички нови сгради са с близко до нулево нетно
потребление на енергия; и

съгласно горепосочената законова разпоредба, операторът на електропреносната мрежа
е в правото си да разпореди без предизвестие, временно прекъсване или ограничаване

- след 31 декември 2018 г. заетите или притежавани от публични органи нови
сгради са с близко до нулево нетно потребление на енергия.

на производството на електрическа енергия. Въпреки това, непосредствено преди
възникване на необходимост от ограничение на производството, ECO ЕАД в качеството
си на системен оператор на преносна мрежа, своевременно е уведомявал, чрез сайта си

2.b

Моля, опишете мерките за осигуряване на преноса и разпределението
на

електроенергията;—генерирана—от—възобновяеми—енергийни-

източници
поемането

и
и

за

подобряване

на

разпределянето

на

нормативната
разходите

уредба
във

относно

връзка

с

присъединяването към електроенергийната мрежа и подобренията в
нея (за поемане на по-големи товари) (член 22, параграф 1, буква е)
от Директива 2009/28/ЕО)

и в оперативен порядък всички производители, присъединени към електропреносната
мрежа, както и операторите на електроразпределителните мрежи. При ограничаването
ECO ЕАД е спазвал принципът на приоритетното диспечиране за производителите на
електрическа енергия от ВИ по силата на чл. 18, ал. 1, т. 4 от ЗЕВИ (транспониращ
изискванията на чл. 16, ал. 2, в) на Директива 2009/28/ЕО) и критериите за сигурност,
определени с правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗЕ.
От страна на ECO ЕАД са предприети възможните корективни мерки за
предотвратяване намаляването на тези количества, тъй като преди да бъдат
разтоварени централите, използващи ВИ, всички останали мощности са били с намалено

Обществените отношения,

свързани с

производството

и

потреблението

на

електрическа енергия от ВИ са уредени в ЗЕВИ и са детайлно разгледани в предходните
Национални доклади за напредъка.

електропроизводство до критичния минимум, при който се гарантира сигурността и
устойчивостта на електроенергийната система.
Съгласно извлеченията от диспечерските дневници, ограниченията налагани от

В отчетния период към преносната и разпределителните електрически мрежи са
присъединявани енергийни обекти на производители със сключени предварителни
договори и договори за присъединяване на енергийни обекти за производство на
електрическа енергия от ВИ и обекти по чл. 24 от ЗЕВИ.

ECO ЕАД на всички производители на електрическа енергия от ВИ, са извършвани за
всички инсталации/електроцентрали на територията на страната.
Предприети корективни мерки за предотвратяване намаляването на количествата
пренесена електрическа енергия от ВИ са свързани със стимулиране износа на

Поради големия брой инвестиционни намерения, свързани с изграждане на

електрическа енергия по време на пролетното пълноводие. В резултат на преговори с

обекти за производство на електрическа енергия от ВИ са въведени разсрочени графици

гръцкия преносен оператор IPTO,

за присъединяване на тези обекти към преносната и разпределителните електрически

увеличение на трансграничните преносни капацитети над съгласуваните преди това,

мрежи. Графиците за присъединяване на енергийните обекти по сключени
предварителни договори за присъединяване обхващат периода от 2012 г. до 2018 г.

съответно с 200 MW и 50 MW в посока Гърция. По този начин за споменатите периоди са
избегнати предпоставките по чл. 73, ал. 1, т. 7 от ЗЕ и не се наложи ограничаване на
производството от централи на ВИ.

Съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗЕВИ операторите на преносната и разпределителните
електрически мрежи във връзка с изпълнение на целите и мерките, заложени в НПДЕВИ,
включват в ежегодните си инвестиционни и ремонтни програми средства за развитие на
мрежите, свързани с присъединяването, преноса и разпределението на електрическата

През 2015

г. са

ECO ЕАД е успял да договори допълнително

извършвани локални

ограничения на

производството на

електрическа енергия на основание чл. 24, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Наредба № 10 за реда за
въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на
производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен
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газ (планови ревизии и ремонти на съоръженията за доставка на електрическа и
топлинна енергия и природен газ и планирани оперативни превключвания).

3.

Моля, опишете схемите за подпомагане и други действащи понастоящем
мерки, за насърчаване използването на енергията от ВИ и докладвайте за

За предотвратяване намаляването на количествата пренесена електрическа
енергия от ВИ към средно напрежение в района на гр. Шабла и към Добричкия пръстен

всякакви

промени

на

реално

използваните

мерки

в

сравнение

с

llOkV, като корективна мярка от страна на ECO ЕАД е извършена реконструкция и

посочените във Вашия Национален план за действие за енергията от ВИ

разширение на п/ст „Шабла" 110/20 kV.

(Член 22, параграф 1, буква б от Директива 2009/28/ЕО)

През 2016 г.· от ECO ЕАД не е имало ограничения на производството на
електрическа енергия от ВИ.
През 2015 г. във връзка с разпореждания на ECO ЕАД от страна на ЕВН
Електроразпределение ЕАД (ЕВН ЕР) са били налагани периодични самоограничения на
максималната работна мощност на производителите на електрическа енергия от ВИ.
Ограниченията са налагани за различни часови диапазони с различни проценти на
ограничаване на максималните работни мощности на електрическите централи, основно
в резултат на тежки метеорологични условия.
С цел

оптимизиране

производството

на електрическа

енергия

от ВИ,

са

предприети мерки от ЕВН ЕР за своевременно уведомяване на производителите за
времето на прилагане разпоредбите на основание чл. 73, ал. 1 от ЗЕ за
ограничаване

на

достъпа

до

електроразпределителната

мрежа

за

временно
обекти

за

производство на електрическа енергия от ВИ.
С оглед гарантиране развитие на мрежите, свързани с присъединяването и
разпределението на електрическата енергия, произведена от ВИ, мрежовите оператори
изготвят годишни инвестиционни и ремонтни програми и докладват напредъка в
изпълнението им пред КЕВР съгласно чл. 28 от ЗЕВИ и чл. 58 от Наредба № 3 от
21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката.

Оползотворяването на потенциала на енергията от ВИ в България се стимулира,
чрез система от мерки - административни, финансови, регулаторни и информационни.
♦ Административни мерки:
• Административно обслужване на едно гише:
Агенцията за устойчиво енергийно развитие

администрира

информационна

платформа за оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги по отношение
на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), която позволява поддържането на
Регистър на гаранциите за произход на енергията от ВИ и на информация за
енергийните обекти за производство на електрическа енергия от ВИ. Агенцията
разполага с уеб базирана система за регистриране и обработка на заявления, която
позволява регистрация на документи и заявления за услуги на гише, автоматично
разпределение на задачи за обработка на документи, проверка на заявления и
тримесечна и годишна информация, генериране

на заповеди, автоматизирана по

поддръжка на регистъра и др.
♦ Повишаване

на

административната

компетентност

и

капацитет

на

служителите отговорни за издаване на разрешения и лицензни;
•

Програма

BG04

„Енергийна

ефективност

и

възобновяема

енергия"

по

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 20092014;
През 2016 г. приключи изпълнението на 9 проекта, финансирани по Процедура
BG04-04-05: „Обучение за повишаване на административния капацитет по отношение на
мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия", Програма BG04 „Енергийна
ефективност и възобновяема енергия" по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009-2014. В резултат на проведените обучени беше
повишен капацитета за прилагане на мерките за енергийна ефективност и BEH на
служители на администрацията на местно ниво (общини, областни управи, държавни
институции, общо 2 661 обучени). Проведените о
бучения бяха с практическа насоченост, като включваха теория и занимания
по проблеми, свързани с енергийния мениджмънт и мерките за ЕЕ и ВЕИ. Общата
стойност на верифицирани разходи възлизат на 542 569 хил. евро.
• Агенция за устойчиво енергийно развитие;
Представители на АУЕР текущо участват в заседанията на областните съвети по
енергийна ефективност и оказват методическа помощ при изготвянето на плановете за
енергийна ефективност и програмите за тяхното изпълнение, както и в организирано
обучение на служители в държавна администрация (Агенция „Митници") за управление
на енергийната ефективност.
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През 2015 г. АУЕР организира и проведе 6 обучения по енергиен мениджмънт и

- компенсация за минали периоди - разходи на обществения доставчик от
отменената Методика от 2012 г. за компенсиране на разходите по чл. 35 от
Закона за енергетиката и за разпределение на тези разходи между крайните

енергийно планиране за всички общински администрации на територията на страната.
Представители на АУЕР текущо оказват методическа помощ и участват в обучението на
общински служители по енергиен мениджмънт и енергийно планиране.

клиенти,

В рамките на проект, финансиран от ОП „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013 г. бяха организирани и проведени 21 обучения на
енергийни мениджъри в промишлени предприятия, по време на които бяха обучени 340

изкупуването

♦ Регулаторни мерки:
• Фонд „Сигурност на електроенергийната система";

към

електроенергийната

електрическа

енергия,

система,

произведена

от

свързани

с

възобновяеми

източници;
сключени споразумения за изкупуване на електроенергия вноска по чл. Збе от
ЗЕ.

Експерти от АУЕР участват регулярно във голям брой форуми, организирани от
енергията от ВИ.

на

- Компенсация на обществения доставчик за дължимата от производителите със

служителя.
кметове на общини и областни управители по въпросите на енергийната ефективност и

присъединени

Първите три от посочените разходи са свързани с политиката за насърчаване на
производството на енергия от ВИ.
Създаването на Фонд СЕС е ключова стъпка в посока стабилизиране на
финансовото състояние на електроенергийния сектор в страната. В контекста на

С изменение и допълнение на ЗЕ (Обн. ДВ, бр. 56 от 2015 г.) е създаден Фонд

предстоящата пълна либерализация на пазара на едро, една от предвижданите

„Сигурност на електроенергийната система" (Фонд СЕС). Съгласно чл. Збб, ал. 1 от ЗЕ,

възможности е Фонд СЕС да се превърне в основен компенсаторен механизъм, който да

Фонд СЕС се създава за управление на средствата за покриване на разходите,

бъде страна по договорите за насърчаване на производството на енергия от ВИ.

извършени от обществения доставчик, произтичащи от задълженията му по чл. 93а от

*

ЗЕ, определени с решение на КЕВР, включително за минали регулаторни периоди. Редът
и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд
СЕС са определени с Наредбата за реда и начина за набирането, разходването,
отчитането и контрола на средствата на Фонд "Сигурност на електроенергийната
система" (Обн. ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.). Финансирането на Фонд СЕС се осъществява
от:

----------------4, ал,-2>т. 21 от-ЗЕ-от-миниет-рите на енергетикатат-икономиката-и-финансите(Обн. ДВ, бр.77 от 04.10.2016 г.);
В съответствие с Насоките относно държавната помощ за опазване на околната
среда и за енергетика за периода 2014-2020 г. Р България нотифицира пред ЕК проекта
на

- ежемесечни

вноски

в

размер

5

на

сто от:

всички

производители

на

електрическа енергия от приходите от продадената електрическа енергия;
търговците, които внасят електрическа енергия от приходите от внесената и
продадена на пазара в страната електрическа енергия; оператора на
електропреносната мрежа от приходите за достъп и пренос на електрическа
енергия; операторите на газопреносни мрежи от приходите от достъп и пренос
на природен газ и операторите на съоръжения за съхранение на природен газ
от приходите от достъп и съхранение на природен газ;
- приходите от продажба на квоти за емисии на парникови газове по Закона за
ограничаване изменението на климата.

Наредба № Е-РД-04-06/28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с
разходите за енергия от възобновяеми източници, издадена на основание чл.

Наредба

за

намаляване на тежестта,

свързана

с разходите за

енергия от

възобновяеми източници (одобрен с Решение № SA.45861 (2016/N) от 04.08.2016 г.).
Наредба № Е-РД-04-06/28.09.2016 г. определя условията и реда за предоставяне
на помощ за намаляване на тежестта, свързана с разпределянето на разходите за
изкупуване

на

електрическа

енергия

от ВИ,

определени

от КЕВР.

Нормативно

определената помощ за всеки от ценовите периоди по Наредба № Е-РД-0406/28.09.2016 г. се прилага за периода от 1 август 2015 г. до 31 декември 2020 г.
Министърът на енергетиката организира изпълнението и осъществява
координацията на дейностите по Наредба № Е-РД-04-06/28.09.2016 г. Държавната
помощ се предоставя на търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон, които
осъществяват дейности в сектори, чиято конкурентна позиция е изложена на риск,

Конкретните разходи, които Фонд СЕС покрива, се определят в ценовите решения
на КЕВР.
- за средства за намаляване на цената за задължения към обществото, която се
формира въз основа на разходи, отразяващи разликата между пазарната цена
на електрическата енергия и цените, по които ОД изкупува електроенергия по
чл. 93а и 94 от ЗЕ;
- за компенсация на обществения доставчик за предвидените в Наредба за
намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми
източници, отстъпки от компонентата за зелена енергия;

вследствие разходите за ВЕИ, като функция от електроенергийната им интензивност и
взаимодействието им с международната търговия. Помощта се предоставя на
предприятията - бенефициери под формата на отстъпка от определената от КЕВР
компонента за разпределяне на разходите за изкупуване на електрическа енергия от
ВИ, като част от цената за задължения към обществото. Отстъпката се определя в
зависимост от "интензивността на електроенергията" за количествата потребена
електрическа енергия за съответния ценови период.
Ф Финансови мерки:
•
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През 2015 г. бяха извършени промени в ЗЕВИ, чрез които се ограничи
възможността за изкупуване на електрическата енергия от ВИ по преференциални
цени.23 Преференциални цени се предоставят само за обектите за производство на

- Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. - По Мярка 312
„Подкрепа за създаване на микропредприятия"24 през 2015 г. са извършени
плащания в размер на 45 064 059 лв. публични средства. 27 % от одобрените

електрическа енергия от ВИ с обща инсталирана мощност до 30 kW включително, които
се предвижда да

бъдат изградени

върху покривни

и фасадни

конструкции

проекти са за инвестиции за производство на енергия от ВИ и стойност на

на

инвестициите 108 351 320 лв.

присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти

- Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., одобрена с Решение за

към тях в урбанизирани територии след 1 януари 2016 г.
•

изпълнение на Комисията С (2015) 3480 от 26.05.2015 г. Общият й бюджет

Програми, финансиранищи мерки за използването на енергия от ВИ:

възлиза на 5 706 727 515 лв. (2 917 848 203 евро), разпределени между 17
мерки и Тематична подпрограма за развитие на малките стопанства25.

- ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 20072013 и ОП „Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020;

По мярка М04 "Инвестиции в материални активи" се предвижда съфинансира при

По ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 -

изграждането на системи за допълнителна преработка на остатъци и странични продукти

2013 г. за периода 2015-2016 г. са изпълнени общо 413 проекта, от които един проект е

от първичния сектор за целите на други предприятия от преработващата промишленост,

свързан с изграждането на когенерация на биомаса (инсталирана мощност 12 kW).

транспорта, енергетиката на основата на ВЕИ, и строителството, инвестициите за

Останалите проекти са за производство на топлинна енергия и енергия за охлаждане от
ВИ с обща инсталирана мощност от 61.6 MW. Очакваното годишно производство на

изграждане на нови и реконструкция на съществуващи производствени мощности за
преработка на вторични продукти, отпадъци, остатъци и други суровини в био енергия в

топлинна енергия е 143 232 MWh, а на енергия за охлаждане 42 970 MWh.

земеделските и горските стопанства и преработвателните предприятия. Мярката ще

- ОП „Регионално развитие" 2007-2013 г. и ОП „Региони в растеж" 2014-2020 г.
(ОПРР 2014-2020);
По

инвестиционен

ефективност,

за

подпомага и инвестиции за улесняване на доставките и използване на енергия от ВИ от
вторични продукти, отпадъци, остатъци и други нехранителни суровини за целите на

приоритет „Предоставяне

интелигентното

енергийно

на

управление

подкрепа
и

за

за

енергийната

използването

биоикономиката. Бюджетът на мярката е 43.3 млн. евро.

на

Чрез мярка М07 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" ще

възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените
сгради, и в жилищния сектор" по ОПРР 2014-2020 г. в периода от 2015 до 2016 г. са

се подпомагат проекти за използване на енергия от ВИ за собствено потребление, като
към нея са насочени 70 млн. евро.

сключени 171 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност
176 593 506.40 лв. Всички финансирани проекти са в процес на изпълнение.
По

отношение

на

мярката

икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранителнопреработвателната промишленост^6. Прилагането на подмярката стартира в края на

BG161P0001/1.2.-01/2011

за

ефективност

енергийна

на

ефективност

сгради"

преработка/маркетинг на селскостопански

BG161P0001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове" по схема
„Подкрепа

„Енергийна

По подмярка 4.2 „Инвестиции в

продукти" ще се финансират дейности, свързани с подобряване на цялостната дейност,

в

проект

многофамилни

2015г., като договорената финансова помощ за проекти с включени инвестиции за

жилищни сгради" по ОПРР 2007-2013 г. е изпълнен изцяло от Министерството на

въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии и иновации в преработвателната

регионалното развитие и благоустройството чрез дирекция „Жилищна политика", която е

промишленост е в размер на 15 255 240 лева (6 % от субсидията по подмярката).
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

конкретен бенефициент по програмата. Целта на проекта е чрез прилагане на мерки за
енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради да се постигне минималния
нормативно изискуем клас на енергопотребление на сградите съгласно европейската

В периода 27.07- 25.10.2016 г.

стартира набирането на проектни предложения

по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите", сектор „Малки проекти"27.

скала за годишен разход на енергия и въведените европейски стандарти. Преките ползи

Мярката

от проекта се изразяват в спестяване на разходите на домакинствата чрез намаляване

повишаване на тяхната конкурентоспособност и подобряване на условията на труд. Сред

на енергопотреблението, осигуряване на по-високо качество на микроклимата и по-

допустимите дейности са и инвестиции, които водят до по-малко потребление на вода,

добра среда на обитаване, подобряване на облика на сградите и удължаване на живота
им. По проекта са обновени 6 бр. сгради, в които се предвижда използването на ВЕИ.
Инвестицията за изграждане на системи за оползотворяване на ВЕИ е 142 881.87 лв. и

намаляват употребата на химикали и антибиотици и насърчават използването на
енергия от ВИ. Бюджетът на мярката е 2 000 000 лв. Одобрената сума за подпомагане е
за 15 проектни предложения в размер на 579 766.85 лв.

е

насочена

към

модернизация

на

съществуващи

аквакултурни

ферми,

очаквана спестена потребна енергия от оползотворената ВЕИ 70.565 MWh/r.
24 Аграрен доклад 2016 г.
25 Държавен фонд земеделие, http://www.dfz.ba/ba/prsr-2014-2020/prfir-20 14-2020
26 Аграрен доклад 2017
î3 Законодателните промени са представени в т. 2а от настоящия доклад.
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- Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници (ФЕЕВИ);

-> Брой проекти - 57, от които 44 са проекти, по които се предвижда

От началото на дейността на ФЕЕВИ до 31.12.2016 г. са подписани общо 185
договора за кредит, осигуряващи финансиране на инвестиционни проекти на обща

използването на ВЕИ в съществуващи и новопостроени сгради;
-> Обща стойност - 1 747 555 лв., от която 209 522.46 лв. за проекти за ВЕИ;

стойност 75 762 145 лв. Общият размер на кредитите е 52 574 913 лв.

Спестявания на енергия общо - 5 808 MWh/r.;

През 2015 г. са подписани 6 договора за кредит, осигуряващи финансиране на
инвестиционни проекти на обща стойност 1 412 090 лв., а през 2016 г. - 9 договора за
кредит, осигуряващи финансиране на инвестиционни проекти на обща стойност 6 742
672 лв.

-> Спестявания на емисии С02 общо - 1 319 т/г.
От цитираните проекти за ВЕИ през 2016 г. са предоставени:
-> За термопомпи - 48 635 лв.;
За системи за производство на енергия от биомаса - 96 205.70 лв.;

За периода, от началото на дейността на ФЕЕВИ до 31.12.2016 г., са сключени 29
споразумения

за

гарантиране

на

вземания

по

ЕСКО

договори.

ангажимент, поет от ФЕЕВИ е в размер на 601 760 лв., осигуряващ 5% покритие на
портфейл от вземания в размер на 12 035 192 лв. Към 31.12.2016 г. посочените 29
Към 31.12.2016 г., ФЕЕВИ е осигурил и 3 броя частични кредитни гаранции,
покриващи до 80 % от размера на заема: две от тях са предоставени на „Райфайзенбанк
(България)" ЕАД, които са напълно погасени и една е предоставена на „SG Експресбанк"
АД с гаранционна отговорност за ФЕЕВИ 617 000 лв. (представляваща продължение на
гаранцията, предоставена на „Токуда Банк" АД с обща гаранционна отговорност за
ФЕЕВИ büu UUU лв., поради рефинансиране на кредита—от—5G Експреебанк- АД), стекуща стойност към 31.12.2016 г. в размер на 229 512 лв. През 2015 г. са подписани
нови 6 договора за кредит, осигуряващи финансиране на инвестиционни проекти на
обща стойност 1 412 090 лв.
линия

за

За газови котли и инсталации - 24 340.95 лв.
- Програма BG04„Енергийна ефективности възобновяема енергия";
През 2017 г. приключи изпълнението на 16 договора за предоставяне на

споразумения са приключили.

- Кредитна

За системи за подгряване на вода от слънчева енергия - 40 340.81 лв.;

Гаранционният

енергийна

ефективност

и

възобновяеми

енергийни

източници (КЛЕЕВЕИ);
КЛЕЕВЕИ представлява кредитен механизъм, създаден с цел да подпомага проекти

безвъзмездна финансова помощ по Мярка „Използване на енергия за отопление от ВИ",
Грантова схема BG04-02-03: Мерки за повишаване на енергийната ефективност и
използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални
отоплителни

системи,

финансирана

по

Програма

BG04.

Общата

стойност

на

договорените средства възлизат на 5 115 хил. евро. В резултат от изпълнението на
проектите бяха изградени инсталации за производство на топлинна енергия с обща
инсталирана мощносг oi 1U.15~MW'h се очаква-спестяванията-на-емисии-на-парниковигазове да възлизат на 3 442 тС02/г.
По Грантова схема BG04-03-04: Производство на горива от биомаса, финансирана
по Програма BG04 бяха изпълнени 9 проекта за производство на пелети на обща
стойност 1 510 хил. евро с бенефициенти малки и средни предприятия.
- Национален доверителен екофонд;

в частния сектор за енергийна ефективност в промишлеността и малки проекти в

През 2015 и 2016 г. със средства от Национален доверителен екофонд са

областта на ВЕИ. КЛЕЕВЕИ предоставя на домакинства, сдружения на етажни
собственици или фирми за услуги възможност да получат целеви кредити и

финансирани 9 проекта на обща стойност от 478 555 лв. Очаква се произведеното

безвъзмездна финансова помощ чрез мрежа от български търговски банки. Средствата

количество електрическа и топлинна енергия от ВИ (слънчева енергия) да е в размер на
767 MWh.

се предоставят за изпълнение на енергоспестяващи мерки, като: енергоефективни
прозорци; изолация на стени, подове и покриви; ефективни печки и котли на биомаса;

3.1. Моля, включете информацията за начина, по който електроенергията,

слънчеви нагреватели за вода; ефективни газови котли и газификационни системи;

която е обект на подпомагане, се разпределя на крайните потребители,

термопомпени климатични системи; интегрирани в сградата фотоволтаични системи;
абонатни станции и сградни инсталации; рекуперативни вентилационни системи и

изготвяна във връзка с член 3, параграф 6 от Директива 2003/54/ЕО.
(Член 22, параграф 1, буква 6) от Директива 2009/28/ЕО).

енергоефективни асансьори.
През 2015 г. чрез КЛЕЕВЕИ бяха финансирани и изпълнени 3 052 проекта за
осъществяване на енергоспестяващи мерки в дома на обща стойност 9 755 101 лв., като
прогнозния

еквивалент

на

спестената

електроенергия

е

14

145

MWhei/r.,

Съгласно чл. 35, ал. 5 отЗЕ начинът за компенсиране на разходите, произтичащи
от задължения

към обществото,

се определя

по

приета

от КЕВР методика

за

а

разпределение на тези разходи между всички крайни клиенти, включително ползващите
електрическа енергия от внос, присъединени към електроенергийната система,

През 2016 г. стартира нов етап от програмата КЛЕЕВЕИ 3. По него кредити и

оператора на електропреносната мрежа и операторите на електроразпределителните
мрежи.

спестяванията на емисии парникови газове възлизат на 9 661 tC02 eq./r.
безвъзмездна финансова помощ се предлагат на потенциалните кредитополучатели до
31 декември 2018 г. Изпълнението на КЛЕЕВЕИ 3 през 2016 г. е както следва:
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Производството на електрическа енергия от ВИ се подпомага чрез компонентата
„зелена енергия", която се начислява върху цялото количество електрическа енергия от

Таблица 3:

Схеми за подпомагане, прилагани по отношение на възобновяемата енергия

ВИ, потребено в страната.
Понастоящем с извършените изменения и допълнения в ЗЕ (Обн. ДВ бр. 56 от
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) е създаден е Фонд СЕС за управление на
средствата

за

покриване

на

разходите,

извършени

от обществения

доставчик,

Вид източник

Изкупени количества
електрическа енергия
от обществения
доставчик по
преференциални цени
от ВИ, MWh

произтичащи от задълженията му да изкупува произведената електрическа енергия по
дългосрочни договори и преференциални цени. Средствата на фонда се набират от

2015

2016

Разходи на
обществения доставчик
за изкупуване на
електрическа енергия
от ВИ по
преференциални цени,
хил. лв.
2015

2016

Разлика28, хил. лв.

2015

2016

приходите, получени от търговете за продажба на квоти на емисии от парникови газове,
които се използват за развитие на възобновяеми енергийни източници; от лихви;
дарения; от статистически прехвърляния на енергия от ВИ, които се използват за
развитие на възобновяеми енергийни източници и вноски в размер 5 % от:
-

производителите на електрическа енергия от приходите от продадената
електрическа енергия;

- търговците, които внасят електрическа енергия от приходите от внесената и
продадена на пазара в страната електрическа енергия;
- операторът на електропреносната мрежа от приходите за достъп и пренос на
електрическа енергия

Водноелектрически
централи с мощност
под 10 MW

815 720

748 374

128 867

117 677

71 767

65 290

Вятърни
електрически
централи

1 312 335

1 313 279

241 946

242 181

150 082

150 252

Фотоволтаични
електрически
централи

1 227 180

1 222 788

612 235

602 582

526 333

516 987

203 427

280 083

71 683

96 458

57 443

76 852

Електрически
централи на биомаса

- операторите на газопреносни мрежи от приходите от достъп и пренос на
природен газ;
- операторите на съоръжения за съхранение на природен газ от приходите от
достъп и съхранение на природен газ.
•

Степен на подпомагане.

В следващата таблица са представени изчисления за размера на общото годишно
подпомагане в резултат на изкупуването на произведената електрическа енергия от ВИ
по преференциални цени и дългосрочни договори.
Изчисленията са по данни на НЕК ЕАД, която в качеството си на обществен
доставчик изкупува електрическа енергия, произведена от ВИ.
Общото годишно подпомагане на производството на електрическата енергия от
ВИ е изчислено като разлика между разходите за изкупуването на тази енергия по
преференциални цени и разходите, изчислени въз основа на приетата за целите на
ценообразуването средногодишна пазарна цена от 70.00 лв./MWh по Решение Ц19/30.06.2016 г. и Решение Ц-19/01.07.2017 г. относно утвърждаване на цени в сектор
„Електроенергетика".
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26 Разликата между реалните разходи на обществения доставчик за изкупуване на електрическата енергия
от ВИ по преференциални цени и приета средногодишна пазарна цена от 70.00 лв./MWľi по Решение Ц19/01.07.2017 г. и Решение Ц-19/30.06.2016 г.)
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5.

4. Моля, включете информация в съответните случаи за това как схемите за
подпомагане са структурирани по начин да отчитат такива приложения
на енергия от ВИ, които пораждат допълнителни ползи, но може да са
свързани

с

по-високи

разходи,

включително

производството

на

биогорива от отпадъци, остатъци, нехранителни целулозни материали и
лигноцелулозни материали (Член 22, параграф 1, буква в) от Директива
2009/28/ЕО)

Моля, включете информация относно функционирането на системата за
гаранции

произход на

електроенергията,

топлинната

енергия

и

надеждност и защита срещу измами в тази система (Член 22, параграф 1,
буква г) от Директива 2009/28/ЕО)
Изискванията на Директива 2009/28/ЕО по отношение на системата за гаранции
за произход (ГП) на енергията от ВИ е регламентирана в българското законодателство
чрез:

Изкупуването на електрическата енергия по преференциални цени и дългосрочни
договори беше най-атрактивната насърчителна схема за подпомагане, с която се

« Закона

електрическа енергия от ВИ.

•

Детайлна информация за действието на схемата и начина на формирането на
преференциалните це.ни е представена в предходните доклади за напредъка, както и в
т. 2 и т. 3 от настоящия доклад.
Съгласно чл. 31, ал. 8 от ЗЕВИ в случаите, когато инвестицията за изграждането
на енергийния обект за производство на електрическа енергия от ВИ се подпомага със
се изкупува от обществения доставчик или съответния краен снабдител по групи цени,
определени от КЕВР, при условията и по реда на Наредба № 1 от 18 март 2013 г. за
регулиране на цените на електрическата енергия (Обн., ДВ, бр. 33 от 05.04.2013 г.).
През 2015 г. бяха извършени изменения и допълнения в ЗЕВИ (ДВ бр. 56 от
24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.), съгласно които за производителите на
електрическа енергия от ВИ чрез енергийни обекти, които са изградени със средства от
национална или европейска схема за подпомагане и по отношение на които заявления
за подпомагане са постъпили до влизането в сила на ЗЕВИ, се прилагат цените по чл.
31, ал. 8 на ЗЕВИ, които последно са определени с решение на КЕВР (Решение на КЕВР
№ Ц-14/01.07.2014 г.).

за

енергията

от

възобновяеми

източници

-

Глава

четвърта

"Производство на енергия от възобновяеми източници", Раздел IV „Гаранции
за произход на енергията от възобновяеми източници" и

компенсираха по-високите разходи за реализацията на инвестициите за производство на

Наредба № РД-16-1117 от 14.10.2011 г. за условията и реда за издаване,
прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от
възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 84 от 28.10.2011 г., в сила от
1.01.2012 г., поел. изм. ДВ бр. 42 от 9.06.2015 г., в сила от 9.06.2015 г.,
Наредба № РД-16-1117).

В ЗЕВИ е предвидено издаването на ГП на производителите на енергия от ВИ за
ТГГЗНДартжПсоличество енергия-отl“MWtì, като срока на “всяка гаранция е 12 месеца.
Задължението за издаване, прехвърляне и отмяна на ГП е вменено на изпълнителния
директор на АУЕР. Гаранцията за произход е електронен документ, който служи като
доказателство пред краен потребител (купувач за собствено ползване), че определен
дял или количество от доставената му енергия е произведено от ВИ.
С Наредба № РД-16-1117 се уреждат условията и редът за създаване, поддържане
и използване на системата за издаване на ГП на енергията от ВИ, формата и
съдържанието на ГП. В Наредбата са определени също и условията и редът за водене на
регистъра за ГП, подлежащите на вписване и заличаване обстоятелства и начинът за
получаване на информация от регистъра, както и условията и редът за признаване на
ГП, издадени от компетентните органи в другите държави-членки на Европейския съюз.

Мотивите за извършване на измененията в ЗЕВИ са с оглед:
- да се осигури

за

охладителната енергия от ВИ, както и за взетите мерки за осигуряване на

Гаранциите за произход на електрическата енергия от ВИ се използват от

покриване на собствените разходи за осъществяване на

доставчика на електрическа енергия за доказване дела на енергия от ВИ в общия му

инвестицията и избягване на двойно финансиране при предоставяне на

енергиен състав. Гаранцията за произход на електрическа енергия, произведена от ВИ,

оперативна и/или инвестиционна помощ за производство на енергия от ВИ;

служи и за определяне на количеството енергия, което общественият доставчик,

- необходимост от предприемане на мерки за коригиране на констатираните

съответно крайните снабдители, изкупува по определена от КЕВР преференциална цена.

■ нередности от службите на ЕК при одитна мисия RD1/2012/806/BG, касаещи

Подробна информация за действието на системата за гаранции за произход на

финансирането на производителите на електрическа енергия от фотоволтаични
електрически централи по мерките от Програмата за развитие на селските

електрическа енергията е представена в предходните доклади за напредъка. В периода

райони за периода 2007-2013 г.;
- необходимост от привеждане на съществуващите схеми за подпомагане в
съответствие с новите изисквания в областта на държавните помощи;

2015-2016 г. не е извършвана промяна в нормативните документи, регламентиращи
функционирането на системата за ГП,
През 2015 г. АУЕР е издала 9 224 452 бр. гаранции за
електрическата енергия от ВИ, а през 2016 г. са издадени 7 011 630 бр.

произход

на

- постигане на съответствие на прилаганите насърчителни схеми с насоките в
енергийната политика на ЕС за интегрирането на пазара на енергията от ВИ.
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2015 г. е 978.9 хил. т (240 ktoe), а през 2016 г. - 978.6 хил. т (258 ktoe). През 2016 г. с
6.

Моля; опишете какво се е случило през предходните 2 години в областта
на разполагаемостта и използването на ресурси от биомаса за енергийни

93 % се е увеличило използването на дървени отпадъци за производството на
електрическа и топлинна енергия в централи с обществено предназначение и заводски

цели (Член 22, параграф 1, буква ж) от Директива 2009/28/ЕО)

централи в сравнение с 2015 г. Същевременно през 2016 г. крайното потребление на

Биомасата е най-широко използвания ВИ в страната. През 2015 г. брутното

този ВИ е намаляло с 3 % спрямо 2015 г., което се дължи на по-малко потребление в
секторите Индустрия, Селско стопанство и Услуги.

вътрешно потребление на биомаса е 1 206 ktoe, а през 2016 г. - 1 308 ktoe.

♦ Биомаса от селското стопанство31;

• Дървесна биомаса29;
Общата площ на горските територии в Република България към 31.12.2016 г.

Потреблението на растителни отпадъци за производство на енергия в периода
2015-2016 г. бележи ръст от 56 % в сравнение с 2013-2014 г. Същевременно през

възлиза на 4 230 825 ха, от които 2 913 090 ха - държавни горски територии, 172 473 ха
- гори в националните паркове, резерватите и поддържаните резервати, управлявани от

спад се дължи на намаление в потреблението в секторите Индустрия (с 46.6 %) и Селско

Министерство на околната среда и водите (МОСВ), 11 415 ха - горски територии,

стопанство (с 94 %), както и спад при използването на растителни отпадъци за

предоставени за управление на Учебно-опитни горски стопанства, 546 931 ха -

производство на електрическа и топлинна енергия.

201бг. потреблението на този ВИ намалява с 51 % в сравнение с 2015 г. Отчетеният

общински горски територии, 426 082 ха - горски територии, собственост на частни

Използваните биогорива в страната са биодизела и биоетанола, произведени от

физически лица, 43 916 ха - горски територии, собственост на частни юридически лица,

зърнени и маслодайни култури. През последните две години потреблението на
биогорива в сектор Транпорт се увеличи с 43 % в сравнение с периода 2013-2014 г.,

20 911 ха - горски територии, собственост на религиозни общности и 96 007 ха земеделски територии, придобили характер на гора.
В сравнение с 2015 г., общата площ на горските територии се увеличава със 7
951 ха, вследствие на включване към горските територии на неустроени досега гори.

като причина за това е почти три пъти увеличено потребление на биоетанол и 27 % ръст
в потреблението на биодизел.
• Отпадъци.

Залесената площ от 3 857 658 ха през 2015 г. нараства на 3 864 965 ха през

И през 2015 г. се запазва положителната тенденция към подобряване на

201бг., което е в резултат на инвентаризация на неинвентаризираните досега гори, на

практиките при управление на отпадъците, като са постигнати националните цели за

залесяване

на

голи

площи,

преоценка

на

нелесопригодни

горски

площи

при

рециклиране на битови отпадъци, оползотворяване и рециклиране на отпадъци от

инвентаризацията на горските територии, а също и на самозалесили се насаждения

опаковки и не на последно място са постигнати целите по рециклиране на масово

между последните две инвентаризации на отделните горски и ловни стопанства в

разпространените отпадъци. Към момента у нас на човек се падат 142 кг рециклирани
битови отпадъци и целта е това количество да расте (за 2014 г. този показател е 103
кг/човек).

незалесени горски площи или в изоставени земи извън горските територии.
Дървата за горене са основния вид биомаса, която се потребява в страната. През
2015 и 2016 г. брутното вътрешно потребление на дърва за горене възлиза съответно на
8 061 587 пр. м3 (733 ktoe) и 8 453 288 пр. м3 (769 ktoe). Използваните дърва за горене
през 2016 г. формират около 59 % дял от използваната биомаса в страната. Повече от
97 % от дървата за горене се използват в сектор Домакинства.
В сравнение с периода 2013-2014 г. в настоящия отчетен период 2015-2016 г.
потреблението на този ВИ бележи спад от 1 %.

Образуваните битови отпадъци за 2015 г. са 3 011 kt. От 2009 г. се наблюдава
тенденция към намаляване на образуваните отпадъци, като от 2011 г. количествата на
образуваните битови отпадъци остават относително постоянни.
Количествата включват както образуваните битови от домакинствата, така и
подобните отпадъци с произход от бита, образувани от административните сгради,
търговски обекти, училища и др. обществени места. Делът на обслужваното население

• Дървени отпадъци30;

от системите за организирано сметосъбиране достига до 99.6 %, като обслужваните

Използването на дървени отпадъци в периода 2015-2016 г. се е увеличило с 13 °/о

населени места са 4 593 броя. За 2015 г. образуваните битови отпадъци на човек от
населението са 419 кг/човек/година.

в сравнение с предходния отчетен период (2013-2014 г.). Произведените дървени
отпадъци (възстановени продукти) през 2015 и 2016 г. са 12 755 TJ (305 ktoe) и 12 486
TJ (298 ktoe). През 2015 г. е осъществен внос от 1 150 TJ (ktoe), като през 2016 г. се
наблюдава увеличение с 25 % на внесените количества дървени отпадъци - 1 440 TJ (34
ktoe). Брутното вътрешно потребление на дървени отпадъци за енергийни цели през

29 Използвана е информация от Енергийните баланси за 2015 г. и 2016 г., НСИ; Аграрен доклад 2017 г., Μ3ΧΓ
30 Използвана е информация от Енергийните баланси за 2015 г. и 2016 г., НСИ
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По данни на Евростат степента на рециклиране на битови отпадъци за страната е
78 кг/човек/година.
През 2016 г. използването на сметищни отпадъци се осъществява в подсектор
„Производство на изделия от други неметални минерални суровини“ и възлиза на 1 209
TJ (29 ktoe). В сравнение с 2015 г. потреблението на сметищни отпадъци е нараснало
почти три пъти.
Използвана е информация от Енергийни баланси, НСИ; Аграрен доклад 2017 г., Μ3ΧΓ
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Производството на биогаз от анаеробна ферментация на биомаса, сметищен
биогаз и канализационни утайки е все още незначително. През 2015 и 2016 г. брутното
вътрешно потребление на биогаз възлиза съответно на 820 TJ (19 ktoe) и 2 511 TJ (60
ktoe). Биогазът се използва за производство на електрическа и топлинна енергия, в

“Š 5 Ł

сектор Селско стопанство и сектор Други.
ш
ОI J« O1 Ï

ė ¡¡gr

V
о В
g g o

s

5 “ >я
»
—s--M «-S
B n O в
S * s Я

ao i2

ss
sĒ&s
ii“:

Ilgi

tíh
S ■ O, Z
5 ° > n
°
“°-

_

n o s o

S
- 3 t i tí
z s 2 s c ^
i i

o « * g

X « o
5 X u

6s

īи iУ ьш ьо
0) s Û. I
Q. U ,
,0 V ·

И!

ч5 <

^ Щ ID Ш

ŁSz hi
h

ш o ag
žtc5.

5°
™ i г!
sr

47/79

ς

o α.*^

iľ

sŕ

s

’S t¡
ÇO
oc <0 Ł m >-»
o. г q; o. ¿
c o o o q

0) Ł
äi p
sau

(OIO Ï ū

c o x P

£>i5 §
o Si B- d
bí
> U Q.
U et
ra
,Şâ 1

U c s o.

ai
π 5
u d
ra s
Σ Σ

O O

S o.
Ш c

Източник на информация: Годишен отчет за добив на дървесина, ИАГ

lig g

é 51» SS

Източник на информация: По данни на НСИ, предоставени от ИАГ

» * g g a·“'

Данните включват дървесни, растителни и сметищни отпадъци. Източник на информация: Енергийни баланси за 2015 г. и 2016 г., НСИ

Информация заизползване на биомасата е показана в Таблица 4 и Таблица 4а.
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Количество на
собствените
национални суровини
o

2015

2016

Първична
енергия,
съответстваща на
собствените
национални
суровини (ktoe)
2015

2016

Количество на
вносните
суровини от
страни от ЕС (*)

2015

2016

Първична енергия,
съответстваща на
вносни суровини ΟΊ
страни от ЕС (ktoe)

2015

2016

Количество на
вносните
суровини от
страни извън ЕС
ο

2015

2016

Първична енергия,
съответстваща на
вносни суровини от
страни извън ЕС
(ktoe)
2015

2016

видове (моля, уточнете)35, * m3
Други видове биомаса
уточнете)

(моля,

Доставки на биомаса за енергийна употреба в транспорта:
Използване
на
обичайни
селскостопански
култури
за
производство
на
биогорива
(моля,
посочете
основните
видове)
Енергийни култури (тревисти и
др.) и бързооборотни дървесни
видове,
използвани
за
производство
на
биогорива
(моля,
посочете
основните
видове)
Други (моля, уточнете)
* По възможност, количеството на суровините следва да е изразено в m3 за горскостопанската биомаса и в тонове за биомасата от селското стопанство, рибарството и
за биомасата от отпадъци.
** Определението на този вид биомаса следва да се разбира в съответствие с Таблица 7 в Раздел 4.6.1 от Решение С (2009) S174 final на Комисията за определяне на
модел за националните планове за действие в областта на енергията от възобновяеми източници, съгласно посоченото в Директива 2009/28/ЕО.

35 Източник на информация: По данни на Евросгат, предоставени от ИАГ
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7.

Моля, включете информация за евентуални промени в цените на стоките
на база биомаса, както и в земеползването във Вашата държава-членка
през последните 2 години, свързани с нараснало използване на енергия
от биомаса и на други видове енергия от възобновяеми източници. Моля,
когато

е

възможно,

цитирайте

съответна

документация

за

тези

въздействия във Вашата страна (Член 22, параграф 1, буква з) от
Директива 2009/28/ЕО)37
Площта със селскостопанско предназначение през 2015 г. е 5 202 752 ха, а през
2016 г. е 5 214 640 ха, което представлява около 47 % от територията на страната.

Среден добив (т/ха)

Реколтирани площи (ха)

Производство (т)

Култура
2015

Пшеница
Ръж
Тритикале
Ечемик
Овес
Царевица
за зърно
Ориз
Слънчоглед
Рапица

2016

Изм.
2016/2016

2015

1 105 916 1 192 589
6 304
7 468
16 096
12 714
175 957
159 830
11 076
15 323

7,8%
18,5%
26,6%
■9,2%
38,3%

4.53
1,78
3.02
3,97
1,96

498 644

406 942

•18,4%

5,41

12 410
810 S41
170 421

11 988
817 511
171 511

-3,4%
0,8%

5,45
2.10
2,48

0,6%

2016

Изм.
2016/2016

2015

2016

Изм.
2016/2016

4,9% 5 011 597 5 662 721
14,0%
11 210
15 178
38 402
1,3%
49 265
8,7%
697 863
689 850
4.4%
21 694
31 372

13,0%
35,4%
28,3%
-1,1%
44,6%

5,47

1,1% 2 696 923 2 226 094

-17,5%

5,40
2,25
2,97

-0,9%
67 684
64 773
7,3% 1 699 228 1 837 677
19,8%
422 092
509 251

-4,3%
8.1%
20,6%

4,75
2,03
3,06
4,32
2,05

Източник: МЗХГ, отдел „Агростатистика", анкета „Добиви от земеделски култури"

През 2015 г. използваната земеделска площ38 е 5 011 494 ха, което е 45 % от
територията на страната. В сравнение с предходната година, използваната земеделска
площ се увеличава с 0.7 %. През 2016 г. използваната земеделска площ е 5 021 412 ха
или 45.2 % от територията на страната, като се наблюдава увеличение с 0.2 % спрямо
2015 г.

Производството на пшеница през 2015 г. е в размер на 5 011.6 хил. т-с 6.3 %
под нивото от 2014 г., поради понижение на реколтираните площи с 12.7 %, което е
частично компенсирано от нарастване на средния добив със 7.3 %. Засетите площи с
пшеница през 2015 г. са 1 113 561 ха, с 13 % по-малко спрямо предходната година. От
тях са реколтирани 1 105 916 ха или 99.3 %. Производството на пшеница през 2016 г.

През 2015 г. обработваемата земя39 нараства с 0.7 % спрямо 2014 г., като заема 3

възлиза на 5 662.7 хил. т - с 13 % повече спрямо 2015 г. Това се дължи на повишението

493 688 ха. Относителният дял на обработваемата земя спрямо използваната земеделска

на реколтираните площи със 7.8 % и благоприятните климатични условия в процеса на

площ на страната остава постоянна величина спрямо zui^ г. (69т7~%)~През 201G г.
обработваемата земя намалява незначително с 0.4 % (3 480 991 ха) спрямо 2015 г.,
което представлява 69.3 % от използваната земеделска площ.
През 2015 г. са отчетени по-високи средни добиви на годишна база при
пшеницата, овеса и ориза. При почти всички основни зърнени култури (с изключение на
ориза) се наблюдава намаление на производството спрямо предходната година, което е в
резултат от понижението на реколтираните площи и неблагоприятните климатични
условия - наводнения, измръзване, градушки и засушаване. През 2016 г. са отчетени повисоки средни добиви при всички основни зърнени култури, с изключение на ориза. В
съчетание с увеличение на реколтираните площи, това води до съществено нарастване
на производството на пшеница, ръж, тритикале и овес спрямо 2015 г. От друга страна,
при производството на ечемик, царевица и ориз се наблюдава намаление на годишна
база, вследствие на свиване на реколтираните площи.

а-1-1-95-в8в-ха,-като от_
тях са реколтирани 1 192 589 ха - със 7.8 % повече на годишна база.
Прибраното зърно от царевица през 2015 г. намалява с 14 % спрямо предходната
година, до 2 696.9 хил. т, което се дължи на засушаването през летния период.
Средният добив за страната се понижава с 29.5 % спрямо 2014 г. Засетите площи
с царевица за зърно през 2015 г. са 500 902 ха, което е с 19.1 % повече спрямо 2014 г.,
като от тях са реколтирани 99.5 % или 498 644 ха. През 2016 г. в страната са
произведени 2 226.1 хил. т царевица за зърно - със 17.5 % под нивото от предходната
година, поради редуциране на площите. Засетите площи с царевица за реколта 2016 г.
възлизат на 411 066 ха - със 17.9 % по-малко спрямо предходната година, като
вследствие на засушаването през летния период реколтираните площи се свиват с
18.4%. Средният добив от царевица през годината е 5.47 т/ха или с 1.1 % по-висок в
сравнение с реколта 2015 г.

В таблицата по-долу са включени данни за производството на зърнени и
маслодайни култури от реколтите през 2015 и 2016 г.

Най-широко

застъпените

маслодайни

култури,

отглеждани

в

страната,

са

слънчоглед и зимна маслодайна рапица. Площите с маслодайни култури през 2015 г. са 1
077 092 ха, като се наблюдава намаление с 0.8 % спрямо 2014 г.
Производството на слънчоглед през 2015 г. се свива с 15.5 % спрямо 2014 г., до
1699 хил. т. Намалението се дължи на редуциране на реколтираните площите със
слънчоглед с 3.9 % (при 4 % по-малко засети площи), в комбинация с понижение на
средния добив с 12.2 °/о. Производството през 2016 г. нараства с 8.1 % спрямо 2015 г.,

37 Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието (Аграрен доклад за 2016 г.), МЗХ и Годишен
доклад за състоянието и развитието на земеделието (Аграрен доклад за 2017 г.), Μ3ΧΓ
38 Използваната земеделска площ се формира от обработваемата земя, трайните насаждения, разсадници,
постоянно затревените площи и семейните градини.

до 1 837.7 хил. т, основно в резултат от повишение на средния добив със 7.3 %, до
2.25т/ха. Реколтираните площи възлизат на 817 511 ха, с 0.8 % повече в сравнение с
2015 г.

39 В обработваемата земя се включват площите, при които се прилага сеитбооборот, временните ливади с
житни и бобови треви, угарите и оранжериите.
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През 2015 г. производството на рапица е 422.1 хил. т - с 20 % под нивото от
2014г., при 10.4 % по-малко реколтирани площи и 10.5 % по-нисък среден добив.

В таблицата по-долу са представени индексите на цените на производител за
периода 2014-2016 г. спрямо 2010 г.

Производството на рапица от реколта 2016 г. възлиза на 509 251 т. Това е с 20.6 %
повече в сравнение с 2015 г., главно вследствие на нарастване на средния добив с
19.8%, до 2.97 т/ха.
Сред растениевъдните продукти с най-голям принос за формирането на стойността
на крайната продукция от отрасъл Селско стопанство през 2015 г. са:
- Мека пшеница - дял от 16.8 % с 1 281.9 млн. лв. (спад от 14.7 % в стойностно
изражение спрямо 2014 г.);

Показател

2010

2014

Зърнени култури

100,0

Пшеница

100,0

Мека пшеница

2015

2016

114,1

118,7

109,4

120,2

122,5

109,0

100,0

120,1

122,2

108,9
115,8

Твърда пшеница

100,0

131,2

149,0

- Слънчоглед - дял от 14.1 % с 1 078.4 млн. лв. (спад от 10.2 %);

Ръж

100,0

120,3

121,8

127,2

- Царевица за зърно - дял от 8.8 % с 673.3 млн. лв. (спад от 13.4 %);

Ечемик

100,0

141,4

146,9

133,5

Ечемик, за фураж

100,0

139,2

147,2

131,9

Ечемик, за пивоварни цели

100,0

146,2

146,5

136,9

Овес

100,0

147,5

165,5

140,2

Царевица

100,0

89,1

99,0

100,7

Ориз

100,0

136,7

129,2

108,4

Други зърнени култури

100,0

118,3

125,2

115,9

- Рапица и репица - дял от 4.0 % с 306.7 млн. лв. (спад от 7.6 %).
Реализираният спад спрямо предходната година при всички водещи култури е
следствие главно от намаление на физическия обем на продукцията, което не се
компенсира от повишението на цените. При пшеницата е налице и понижение на цените.
През 2015 г. почти половината от стойността на крайната продукция (47.7 %)
продължава да се формира от производството на зърнени и маслодайни култури

Технически култури

100,0

111,5

132,5

128,9

(съответно в размер на 2 264.1 млн. лв. и 1 386.0 млн. лв.).

Маслодайни семена

100,0

108,7

131,3

124,6

Семена от репица или рапица

100,0

108,0

130,0

121,9

маслодайните култури в стойността на крайната продукция. Двете групи култури заедно

Семена от слънчоглед

100,0

108,9

131,8

125,6

(съответно в размер на 2 312.2 млн. лв. за зърнените и на 1 504.2 млн. лв. за

Соя

100,0

137,6

85,4

92,5

маслодайните култури) формират вече над половината (52 %) от продукцията от отрасъл

Други маслодайни култури

100,0

81,4

81,4

91,7

През 2016 г. продължава тенденцията на нарастване на дела на зърнените и

Селско стопанство.

Източник: Аграрен доклад 2017 г., МЗХГ

Най-голям принос за формирането на стойността на крайната продукция от
отрасъл Селско стопанство през 2016 г. имат следните растениевъдни продукти:

В таблицата по-долу е представена информация за цени на селскостопанската
продукция (Съгласно Наръчника на Евростат за статистиката на селскостопанските цени

- Мека пшеница - дял от 18.7 % с 1 379.1 млн. лв.;

в ЕС) по цени на производител за периода 2014-2016 г. Представените култури могат да

Въпреки значителния ръст на физическия обем - с 15.2 % спрямо 2015 г., в

бъдат използвани за енергийни цели.

резултат от сериозния спад на цените (с 13.2 %), производството на мека пшеница в
стойностно изражение се запазва на нивото от 2015 г.

Показатели

- Слънчоглед - дял от 15.8 % с 1 165.7 млн. лв.;
При слънчогледа е реализиран ръст на физическия обем с 5.5 % и същевременно

Мерна
единица

2014

2015

2016

Зърнени култури
Твърда пшеница

т

335.52

349.62

319.3

Мека пшеница

т

314.05

304.94

274.87

Царевица

т

278.02

273.65

278.64

Неолющен ориз

т

717.47

656.5

604.57

Ечемик

т

299.8

303.05

275.19

от 14.1 %, което при сходни цени 2015 г. е повлияно от намалението (с 14.9 %) на

Ечемик, за пивоварни цели

т

306.73

312.24

280.56

физическия обем на продукцията.

Ечемик, за фураж

т

294.2

296.25

269.9

Ръж

т

256.16

259.73

282.05

спад с 10.1 % на цените, което обуславя спад в стойността на продукцията от 5.1 %
спрямо предходната година.
- Царевица за зърно - дял от 8.6 % с 634.03 млн. лв.;
При царевицата за зърно е налице спад в стойностно изражение на годишна база

- Рапица и репица - дял от 4.4 % с 324.9 млн. лв. (ръст от 10.4 %).
При рапицата и репицата е налице значителен ръст от 18.4 % на физическия обем
на продукцията, който компенсира понижението на цените и допринася за постигане на

Овес

т

337.7

361.27

342.97

Copro на зърна

т

299.59

302.42

272.15

ръст в стойностно изражение от 10.4 %.

Тритикале

т

285.2

299.41

277.39
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Показатели

Мерна
единица

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

2015

Най-голямо търсене и потребление се отчита на асортиментите дървесина за
технологична преработка и дърва за горене, от които са реализирани 75.5 % от

Технически култури
Грах, зърно

т

794.61

622.98

515.5

2739.53

2189.62

Фасул, зърно

т

3731.31

Леща, зърно

т

1505.14

1400.9

1445.93

Соя

т

1206.56

947.35

718.84

Фъстъци

т

2350

Семена от репица или рапица

т

602.13

670.4

681.41

Семена от слънчоглед

т

597.94

697.72

696.5

Тютюн "Ориенталски"

т

3949.57

5251.47

5509.13

Тютюн "Виржиния"

т

3583.05

3494.17

3208.19

Тютюн "Бърлей"

т

3655.16

3055.71

2824.56

Памук, неомаганен

т

-

700

738.95

Хмел

кг

7.51

7.95

19.81

Липов цвят

кг

7.75

9.69

9.25

Смрадлика

кг

1.87

3.16

1.5

Мента

кг

3.55

3.79

5.53

Маслодайна роза

кг

2.69

3.57

4.85

Язвандудз-(зедена-маса)---------------

кг

0.77

1.94

1.83

Семена от кориандър

кг

1.56

1.42

0.87

Среднопретеглената отчетена
продажна цена, от горски склад, на добитата
дървесина от горските територии - държавна собственост за 2015 г. е 69.23 лв./м3,
незначително по-висока (с 0,25
лв./м3) от отчетената към края на 2014 г.

2200

Фуражни култури

X

X

X

X

Сено от естествени ливади

кг

0.19

0.18

0.12

Люцерна

кг

0.21

0.2

0.2

Бали от зърнени култури

кг

0.12

0.11

0.09

Слама от зърнени култури

кг

0.09

0.11

.

продажбите на стояща дървесина на корен и 63.8 % от продажбите на добита дървесина
от склад (общо 3 428 хил. м3, което е със 132 хил. м3 повече от 2015 г.).

Среднопретеглената продажна цена на стояща дървесина е 35.20 лв./м3, или с 0.34
лв./м3 по-висока спрямо 2014 г.
Среднопретеглената

отчетена

продажна цена от горски склад

на добитата

дървесина от горските територии, държавна собственост за 2016 г. е 68.60 лв./м3,
незначително по-висока (с 0,63
лв./м3) от отчетената към края на 2015 г.
Среднопретеглената продажна цена на стояща дървесина е 36,70 лв./м3, с 1,50 лв./м3
(4%) по-висока спрямо 2015 г.
Отчетеният среден разход за добив на дървесина за 2016 г. е в размер на 23.60
лв./м3, със 0.74 лв./м3 (3%) по-висок от този през 2015 г.
В таблицата по-долу е представена информация за ползването на дървесина от
горските територии, предоставени за управление на държавните предприятия и
-прихиди ге~от'продажби през 2015ττ20ΐ6~τ:-----------------------------------------------------------------------

Отчет 2015 г.
Начкм на ползване и на
продажба

Отчет 2016 г.
колжество

количество, м9

изменение спрямо
2015 г., %

м3

0.07

Зелена маса за силаж от царевица

кг

0.11

0.09

0.15

I. Приходи στ продажба на
цървесша

Семена от люцерна

кг

6.65

7.27

8.69

1.Продажба
ка
дървесина на корен

Картофи

т

398.34

386.35

379.52

стояща

1.1. в т.ч. по ценоразпис на
физически лица за лична
употреба

Източник: НСИ
През 2015 г. общите приходи на държавните предприятия за управление на
горските територии - държавна собственост от продажбата на дървесина възлизат на 266
548 хил. лв., със 102 % повече спрямо 2014 г. Отчетените общи разходи при ползването
на дървесина възлизат на 95 117 хил. лв., 110 % спрямо отчетените през 2014 г., като в
тях са включени и отчисленията от продажната цена на дървесината към фонд

2.
Продажба
дървесина

на

добита

2.1. в т.ч. по ценоразпис на
физически лица за лична
употреба
3. Ползване на дървесина за
дейности
от
финансовите
планове на ДП
4. Ползване на дървесина от
Изпълнителната агенция по
горите и нейните структури

стойност

стотост, хил. лв.
изменение спрямо
201S г., %

хил. лв.

5,140,343

266,540

5,331,804

4%

275,835

103%

2.515,675

88,464

2,710,685

8%

99,531

113%

274,584

4,248

295,676

8%

3,253

77%

2,552,708

172,211

2,545,118

0%

174,620

101%

377,887

19,233

295,676

-22%

17,006

68%

6,329

»

7,101

12%

«

»

65,631

1,547

68,899

5%

1,547

100%

„Инвестиции в горите" в размер на 31 849 хил. лв. Отчетените общи приходи от
продажба на дървесина през 2016 г. са 275 835 хил. лв., с 3 % повече спрямо 2015 г.
Отчетените общи разходи при ползването на дървесина са на стойност 97 649 хил. лв.

Източник: МЗХГ

През 2016 г. чрез продажба на добита дървесина от склад са реализирани 49.2 %
от общите количества дървесина. Останалите 50.8 % са чрез продажба на стояща
дървесина на физически лица за лична употреба и на юридически лица след провеждане
на търгове. За задоволяване нуждите на физически лица са продадени по ценоразпис
общо 705 хил. м3 дървесина, основно дърва за огрев, което сравнено с 2015 г. е с 87
хил. м3 повече.
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Моля, опишете разработването и дела на биогоривата, произвеждани от
отпадъци,

остатъци,

нехранителни

целулозни

материали

и

лигноцелулозни материали (Член 22, параграф 1, буква и) от Директива

♦ Оценка на ресурсите за производство на биоетанол от ново поколение;
В България няма производство на биоетанол от ново поколение, нито деклариран
инвеститорски интерес.

2009/28/ЕО)

В таблицата по-долу е представен отпадъка (остатъка) от земеделските култури в

Ф Оценка на ресурсите за производство на биодизел от ново поколение40:

страната от реколта 2015 г. и потенциала за производство на биоетанол от тях.
Включените в таблицата култури са само тези, при които има съществен отпадък и от

- Предавани като отпадък масла в България;

които има значително (над 100 kt) производство. Изчисленията се основават на

Количествата на предадените като отпадък масла в страната през 2014 г. са

предположението за използване на 50 % от остатъците.

представени в таблицата по-долу.

Категория

Земеделски култури в България - производство, отпадък и потенциал за производството на
биоетанол, реколта 2015 г.
Количество, t
0

Отпадни масла от бита
Отпадни масла от сектора на услугите
Отпадни масла от хранителновкусовата промишленост

Култури

2 172
31

Отпадни масла от други видове
промишленост

7 611

Обидо

9 814

Пшеница и
лимец
Ечемик
Царевица за
ЗЪРНО

Рапица

Източник: Евростат, 2017

Слънчоглед

Данните показват относително ниския дял на отпадъчните масла, предадени като

Общо

Производство
на полезен
продукт41, t

Отношение
остатък към
полезен
продукт41

5 011 597

1.2

697 863

1.7

2 696 923

1.5

Използване
50 Vo
остатък, t

Биоетанол,
хил. m3

6 013 916

3 006 958

691 600

1 186 367

593 184

136 432

4 045 385

2 022 693

566 354

Остатък, t

422 092

2.75

1 160 753

580 377

133 487

1 699 228

2.62

4 451 977

2 225 989

511 977

IO 527 703

-

16 858 398

8 429 199

2 039 850

такива, в секторите на хранително-вкусовата промишленост, услугите (вкл. заведения за
обществено хранене и др.) и бита.

Оценено е, че потенциалът за производство на биоетанол от селскостопански
отпадъци е около 2 040 хил. m3 или 1 609 kt.

- Отпадно олио;
Въз основа на данни за потреблението на олио от населението и индустрията през
2011 г. от 450 kt годишно и обосновано допускане, че отпадното олио е 15 % от
потребеното, количеството отпадно олио в страната ни е оценено на 67,5 kt.
През 2015 г. потреблението на слънчогледово олио средно на лице от домакинство
е било 12,3 Ι/r., а на маргарин и други растителни мазнини - 1.3 kg/r. Оценено е че
отпадното олио в домакинствата възлиза на около 13.4 kt, общото количество отпадно
олио в заведенията възлиза на 5.6 хил. m3 *или 5.2 kt.

Средногодишният добив на дърва и вършина в страната през периода 2012-2014г.
е бил 3 997 хил. плътни m3 (в т.ч. не се включва добитата строителна дървесина)43.
Оценено е, че горските отпадъци, които могат да се използват за производство на
етанол, са.около 600 tm3 плътни, което се равнява на около 150 хил. m3 (118 kt) етанол.
През 2015 и 2016 г. в България не са потребявани биогорива от ново поколения.
Таблица 5: Новоразработвани видове биогорива

- Отпадни хидрогенирани растителни мазнини (HVO).

Биогорива от суровини, посочени в част А от приложение IX
към Директива 2009/28/ЕО

Проучвания за производство на хидрогенирани растителни мазнини от отпадни

а) Водорасли, отглеждани на сушата в басейни или фотобиореактори

2015

мазнини не са правени за България. Изхождайки от общия потенциал в ЕС (в ЕС-27 е
оценен на 1.5 Mt годишно (IGU & UN ЕСЕ, 2012), се счита, че този в страната е от
порядъка на няколко десетки хиляди тона годишно.
40 Източник на информация: .Анализ на възможностите за производство на биогорива от ново поколение и на
други възобновяеми източници в транспорта и определяне на индикативна подцел за потребление на
биогорива от ново поколение в сектор Транспорт за нуждите на Министерство на енергетиката", възложен от
МЕ за определяне на -националната цел за минимално потребление на територията на Р България на
биогорива от „ново поколение" в транспорта през 2020 г., в изпълнение на чл. 2, пар. 2, т. „д" от Директива
2015/1513/ЕО
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6) Фракция на биомасата в смесени битови отпадъци, но не и в
отделените домакински отпадъци, които подлежат на рециклиране
по цели съгласно член 11, параграф 2, буква а) от
Директива 2008/98/ЕО

2016
0
0

0

0

41 Източник на информация: M3X, отдел "Агростатистика", наблюдение "Добиви от земеделски култури реколта' 2015”
42 Източник на информация: IEA,
httDs://www.iea.ora/oubHcations/freeDubtications/oublication/second generation biofuels.pdf
43 htto ://www.nsi.ba/sites/default/files/files/pub1icaHons/StatBook2016.Pdf
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Биогорива от суровини, посочени а част А от приложение IX
към Директива 2009/28/ЕО
в) Биологични отпадъци съгласно определението в член 3,
параграф 4 от Директива 2Q08/98/EO от частни домакинства,
които подлежат на разделно събиране съгласно определението в
член 3, параграф 11 от същата директива
г) Фракция на биомасата в промишлени отпадъци, които не подлежат
на използване във веригата на хранителните продукти или
фуражите, в т.ч. материали от търговията на едро и на дребно, от
агрохранителната промишленост, рибарството и аквакултурите, но
без суровините, посочени в част Б от приложение IX;

2016

2015

9.
0

0

Моля,

включете

информация

за

оценените

въздействия

на

производството на транспортни биогорива и други течни горива

от

биомаса върху биоразнообразието, водните ресурси, качеството на водите
и почвите във Вашата страна през предходните 2 години. Моля, включете
0

0

информация относно

начина

на

оценяване на тези

въздействия,

с

цитиране на съответната документация за тези въздействия във Вашата
страна (Член 22, параграф 1, буква й) от Директива 2009/28/ЕО)

д) Слама

0

0

е) Животински тор и утайки от пречистване на отпадъчни води

0

0

ж) Отпадъчни води от производството на палмово масло и празни
гроздове от палмови плодове;

0

0

з) Смола от талово масло

0

0

В доклада за ОЕ на НПДЕВИ са разгледани възможните въздействия върху компонентите

и) Суров глицерин

0

0

на околната среда при внедряване на настоящите технологии за ВЕИ, включително и за
биогоривата в транспорта - биоетанол и биодизел. Те са детайлно представени в

й) Остатъци от захарна тръстика (багаса)

0

0

к) Гроздови джибри и винена утайка

0

0

л) Ооехови черупки

0

0

м) Люспи

0

0

н) кочани, почистени от царевичните зърна

0

0

опазване на околната среда (300С) и подзаконовата нормативна уредба към него.
Съгласно годишните планове за контролната дейност, Регионалните инспекции по околна

0

екологичното законодателство, за условията по издадените Оценки на въздействието
върху околната среда (ОВОС) и комплексни разрешителни на тези обекти.

Доклад за оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони.

а) Използвано готварско олио
б) Животински мазнини, класифицирани в категории 1 и 2 съгласно
Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на
Съвета

предходните доклади за напредъка и като цяло са оценени като незначителни.
Контролът

на

въздействието

върху

компонентите

на

околната

среда

от

производството на енергия от ВИ, включително и от производството на биогорива се
осъществява от структурите на МОСВ в рамките на правомощия им съгласно Закона за

■

о) Фракция на биомасата в отпадъци и остатъчни продукти от
горското стопанство и свързаните с него промишлени отрасли като
кори, клони, дървесина от отгпедна сеч, листа, иглички, връхчета
от дървета, стърготини, талаш, черна луга, кафява луга,
съдържащи фибри утайки, лигнин и талово масло;
п) Други нехранителни целулозни материали съгласно определението
в член 2, втора алинея, буква т) от Директива 2009/28/ЕО;
р) Други лигноцелулозни материали съгласно определението в
член 2, втора алинея, буква с) от Директива 2009/28/ЕО, с
изключение на дървени трупи и фурнирни трупи;
Биогорива ог суровини, посочени в част Б от приложение IX
към Директива 2009/28/ЕО

В рамките на процедурата по издаване на Становище по екологична оценка № 12/2012 г. от 12.08.2012 г. на НПДЕВИ са изготвени Доклад за екологична оценка (ЕО) и

среда
0

0

0

0

0

и

водите (РИОСВ)

извършват проверки за

спазване на

изискванията

на

Информация за степента на въздействие на факторите, водещи до замърсяване и
увреждане на околната среда се представя ежегодно в Регионалните годишни доклади за
състоянието на околната среда, които се изготвят и публикуват от РИОСВ на базата на
цялостната им контролна дейност.
В Годишните доклади на 1б-те РИОСВ за отчетния период няма данни за

2016

2015
0

0

0

0

констатирани неблагоприятни последици или нови обстоятелства за въздействието върху
биоразнообразието, в резултат от производството на транспортни биогорива и други
течни горива от биомаса върху биоразнообразието.
Наблюдението

и

контролът

на

въздействията

върху

околната

среда

при

прилагането на НПДЕВИ се извършва въз основа на определените в Становището по
екологична оценка на НПДЕВИ мерки и индикатори, включени в Приложение 2 към
настоящия доклад.
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10. Моля, направете оценка на нетните намаления на емисии на парникови
газове в резултат от използването на енергия от ВИ (член 22, параграф 1,
буква к) от Директива 2О09/28/ЕО)44
ф

Сравнителните изчисления са направени, като са използвани стойностите за
процентното участие на изкопаеми горива в топлопроизводството по два варианта (в
приложената таблица по-долу), с оглед оценка на емисиите на ПГ при тяхното
заместване с биомаса.

Електрическа енергия
За оценка на нетните намаления на емисиите на парникови газове (ПГ) вследствие

използването на електрическа енергия от ВИ е използван въглероден емисионен фактор
за електрическа енергия, изчислен на базата на използваните видове горива, тяхната
топлотворна способност и делът им в годишното произведено количество електрическа
енергия за 2015 г. и 2016 г.
Получените стойности за емисионен фактор за 2015 г. и 2016 г. са както следва:
- за 2015 г. - 0,5103 tC02eq/MWh и

Таблица: Участие на фосилните горива в общото производство на топлинна енергия
Заместващи източници

Вид гориво,
°/о

Вид гориво,
%

Въглища

40

45

Газ метан

30

25

Електрическа енергия

15

20

Нафта

15

10

Общо

100

100

- за 2016 г. - 0,49541 tC02eq/MWh.
Нетните намаления на емисиите на ПГ вследствие увеличаване дела на енергията
от ВИ за производство на електрическа енергия достигат стойности през 2015 г. 3 681 390 tC02eq, а през 2016 г. - 3 600 468 tC02eq. В процентно изражение
намалението на емисиите на ПГ съставлява 14.7 % през 2015 г. и съответно 16.1 % през
2016 г.

Резултатите от изчисленията на емисиите на ПГ при посочените съотношения
определя стойност за изкопаеми горива (fossil fuel comparator):
- за първи вариант - ECF(h,el,c) = 81.95 gC02eq/MJ и
- за втори вариант - ECF(h,el,c) = 85.00 gC02eq/MJ.
Процентното намаление на емисиите на ПГ вследствие заместване на фосилни

♦ Топлинна енергия и енергия за охлаждане

горива при производство на топлинна енергия и енергия за охлаждане с биомаса през

За оценка на намаленията на емисиите на ПГ от използване на топлинна енергия
от ВИ (твърда и газообразна биомаса) са използвани валидните за целия ЕС сравнителни
стойности на емисиите при използване на изкопаеми горива (fossil fuel comparators) при
генерирането на топлинна енергия, енергия за охлаждане и електрическа енергия,
посочени в Доклада относно изискванията за устойчиво развито производство при
използването на твърда и газообразна биомаса в електроенергетиката и системите за
топлинна енергия и енергия за охлаждане.
Намалението на емисиите на ПГ при топлопроизводство при заместване на
изкопаеми горива с твърда и газообразна биомаса се определят съгласно следната

2015 г. възлиза на 28.28 %, а за 2016 г. - 29.64 %.
Нетните намаленията на емисии на ПГ от използването на топлинна енергия и
енергия за охлаждане от ВИ достигат през 2015 г. стойност от 4 128 503 tC02eq и през
2016 г. - 4 331 580 tC02eq. (представени в таблица 6).
Безспорно най-голям дял в намаленията на емисиите на ПГ има употребата на
твърда биомаса за производство на топлинна енергия, следвана от използването на
енергия от ВИ за производство на електрическа енергия.
♦ В транспортния сектор през 2015 и 2016 г. се наблюдава ръст в потреблението
на биогорива в транспортния сектор, в сравнение с 2014 г., което води до

формула :

намаляване на емисиите на ПГ от използването на енергия от ВИ в транспорта.
Делът на електрическата енергията от ВИ има незначителен ръст, поради което и

Намаления (спестявания) = (ECF(b,«i,c) - ECh,elit)/ ΕΟη^ι,φ
където:

намаленията на емисиите на ПГ са близки до нивата от 2013-2014 година.

- ECh,el,c - общите емисии при генериране на количество топлинна енергия,
енергия за охлаждане или електрическа енергия на база биомаса;
- ECF(h,el,c) - общите емисии при генерирането на съответното количество
топлинна енергия, енергия за охлаждане или електрическа енергия на база
минерални горива.
В този случай препоръчителната стойност за изкопаемите горива (fossil fuel
comparator) e ECF(h,ei,c) = 87 gC02eq/Ml. Биомасата традиционно в нашата страна е
представено от дървесни видове, за които типичните стойностите по подразбиране са 1
gC02eq/MJ.
Оценката е извършена от МОСВ.
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Таблица б:
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Оценка на намаленията на емисии на ПГ от използването на енергия от ВИ (tC02eq)
11. Моля докладвайте данните (за 2015 и 2016 г.) и дайте прогнозна оценка
Екологични аспекти

Оценка ма общото намаление на емисии на парникови
газове в резултат от използването на енергия от
възобновяеми източници45
Оценка на намаленията на емисии на парникови газове от
използването на електроенергия от възобновяеми източници

2015
8 012 208

2016

(за

8 159 901

следващите

производството

години
на

до

енергия

2020
от

г.)

за

излишъка/недостига

възобновяеми

източници

на

спрямо

индикативната крива, който може да бъде прехвърлен на/внесен от други
държави-членки и/или трети страни, както и оценка на потенциала за
3 681 390

3 600 468

съвместни проекти в периода до 2020 г. (Член 22, параграф 1, букви Л и
М от Директива 2009/28/ЕО)

Оценка на намаленията на емисии на парникови газове от
използването на топлинна и охладителна енергия от
възобновяеми източници
Оценка на намаленията на емисии на парникови газове от
използването на енергия от възобновяеми източници в
транспорта

4 128 503

4 331 580
През 2015 и 2016 г. според индикативна крива на растежа на енергията от ВИ от
НПДЕВИ (Таблица 3) България трябваше да постигне 12.4 % дял на енергията от ВИ в

202 315

227 853

брутното крайно потребление на енергия. От таблица 1а е видно, че през 2015 и 2016 г.
действително постигнатия дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на
енергия е по-висок, като възлиза съответно на 18.2 % и 18.8 %. Количеството на
потребената енергия от ВИ в страната за 2015 и 2016 г. съгласно Таблица 3 от НПДЕВИ е

Общото намаление на емисии на ПГ от използването на енергия от ВИ продължава
тенденцията на плавно нарастване, като постигнатото намаление през 2016 г. е с 3.1 %
по-високо спрямо отчетеното през 2014 г. в ТНДНБНИЕВИ общо намаление.

оценено на 1 309 ktoe. В действителност потребеното количество енергия от ВИ е 1 919.3
ktoe за 2015 г. и 1 999.5 ktoe за 2016 г. От представените данни е видно, че през 2015 и
2016 г. е съществувал излишък от 610.3 ktoe и 690.5 ktoe енергия от ВИ.
______ България очаква

през 2017 и 2018 г. да постигнр ппррдрлрнид «~^гласно

индикативната крива на растежа в НПДЕВИ дял на енергията от ВИ в брутното крайно
потребление на енергия, който възлиза на 13.7 %, поради което се запазва прогнозната
оценка за възможния излишък на енергия от ВИ.
Таблица 7:

Действителни стойности и прогнозни оценки на излишъка и/или недостига (означен
със знак -) спрямо индикативната крива на производството на енергия от ВИ, който
би могъл да се прехвърли на/внесе от други държави-членки и/или трети страни на
Република България (ktoe)46,47
2009

Действителна
стойност/прогнозна
оценка на излишъка или
недостига на
производството на
енергия от възобновяеми
източници (моля,
представете данни
поотделно за видовете
възобновяеиа енергия и
в зависимост ОТ
произхода/дестинацията
при внос/износ)

4î Приносите на газовите горива, електрическата енергията и водорода, произведени на база ВИ следва да
бъдат докладвани във връзка с крайната им употреба (като електрическа енергия, топлинна и охладителна
енергия или в транспорта) и да се отчитат само веднъж в оценката на общото нетно намаление на емисиите
на парникови газове.
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

371.6

357.4

526.2

641.1

601.4

610.3

690.5

2017

420

2018

471

2019

411

2020

341

46 Моля, използвайте действителни стойности за докладването на излишъка/недосгига през двете години,
предхождащи подаването на доклада, и съответно прогнозни оценки — за следващите години до 2020 г. Във
всеки един доклад съответната държава-членка може да коригира данните от предходните доклади.
47 При попълването на таблицата, моля означавайте недостига с отрицателни числа (например - ktoe).
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11.1. Моля,

включете

подробни

данни

за

статистическите

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

прехвърляния,

съвместните проекти и правилата за вземане на решения при съвместни

12. Моля, включете информация за това как е била направена прогноза за
дела

системи за подпомагане

на

биоразградимите

производство на енергия,
В периода 2015-2016 г. България не се е възползвала от възможността за
извършване на статистически прехвърляния, изпълнение на съвместни проекти и

отпадъци
както и

от

отпадъците,

използвани

за

стъпки са

предприети

за

какви

подобряване и верифициране на този вид прогнози (Член 22, параграф 1,
буква h от Директива 2009/28/ЕО)

реализиране на съвместни схеми за подпомагане.
С настоящия доклад България отчита изпълнение на целта за 2020 г., което е

Информация за това как е направена прогнозата за дела на биоразградимите

възможност за осъществяване на статистически прехвърляния към държави членки,

отпадъци за периода 2015-2020 г. е представена в предходните доклади за напредъка и
конкретно във ВНДНБНИЕВИ.

които изпитват недостиг от енергия от ВИ за изпълнение на задължителните си
национални цели.

През отчетния период се прилага „Методика за определяне на морфологичния
състав на битовите отпадъци". Методиката е публикувана на интернет-страницата на
МОСВ (http://www.moew.aovernment.bQ/ba/otDadud/bitovl-otDadud Л и осигурява единен
подход за определяне и прогнозиране на количеството и морфологичния състав на
битовите
отпадъци,
с оглед
подпомагане на всички
заинтересовани
страни
(държавните

структури,

общините,

организациите

по оползотворяване и др.) при

дългосрочно планиране на процесите в сферата на управление на отпадъците.
Също така на интернет-страницата на МОСВ е публикувано Ръководство за
управление на био-отпадъците в Р България, което да послужи при разработването на
цялостна

система за управление

на био-отпадъците,

вкрючваща

разработване

и

установяване на системи за разделно събиране на био-отпадъците, стандартизиране на
процесите на третиране на био-отпадъците, разработване на пазар за компоста,
включително разработване на стандарти за осигуряване на качеството на компоста48.
Понастоящем изискванията по отношение на дейностите, свързани с разделното
събиране на биоотпадъците са регламентирани в Наредбата за разделно събиране на
биоотпадъци и
31.01.2017Γ.).

третиране

на

биоразградимите

отпадъци

(Обн.,

ДВ,

бр.

11

от

http://www.moew.Qovernmentbq/bq/otDaduci/specifichni-otpaduchnl-ootoci/biorazgradimi-otDaduci/proaranniplanove-metodicheski-ukazaniva-i-rukovodstva/
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13. Моля, посочете количествата на транспортните биогорива (biofuels) и
нетранспортните течни
енергия

(ktoe),

суровини,

горива

от биомаса

които съответстват на

(bioUquids)

всяка

категория

посочени в част А от приложение VIII,

в

единиците
на

Приложение 1:

групите

отчетени от тази

държава членка, с оглед постигане на целите, предвидени в член 3,

Общ действителен принос за периода 2009-2014 г. (изразен като инсталирана мощност и брутно
производство на електрическа енергия) на всяка една технология за електропроизводство от ВИ в
Р България за постигане на целите за 2020 г. и на индикативната крива за дяловете на енергията
от ВИ в електроенергията

параграфи 1 и 2 и член 3, параграф 4, първа алинея.
2009

През 2015 и 2016 г. биогоривата (биодизел и биоетанол) са потребени изцяло в
автомобилния транпорт. Използваните биогорива са произведени от богати на скорбяла

ВЕЦ*
без помпи

Групи суровини

2015
32.2

32.9

112.5

130.3

Захарни култури
Маслодайни култури, ktoe

2013

2014

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

MW

GWh

3,001

3,912

3,048

4,101

3,108

4,113

3,181

4,225

3,203

4,277

3,219

4,321

1,988

2,846

2,035

3,248

2,095

3,552

2,168

3,926

2,190

4,017

2,206

4,103

<1MW

40

71

49

101

47

106

61

146

64

156

67

171

201

371

224

469

226

509

249

601

251

60S

264

6 74

>1CMW

1,747

2,820

1,762

3,112

1,822

3,367

1,858

3,600

1,875

3,670

1,875

3,666

ПАВЕЦ
Със смесен режим ма
работа (със и без
помпено
акумулиоане)**
Геотермалии
електроцентрали

2016

2012

2011

GWh

1 MW - J0 MW

култури и от маслодайни култури.

Зърнено-житни култури и други
култури, богати на скорбяла, ktoe

2010

MW

864

149

864

416

149

864

433

864

864

864

149

431

149

421

149

413

149

409

Слънчеви
електроцентрали

2

3

25

15

154

101

1,013

814

1,020

1,361

1,026

1,252

фотоелектрични

2

3

25

JS

154

101

J,0J3

814

1,020

1,361

1,026

1,252

333

278

488

604

541

802

677

1,039

683

1,220

699

1,301

с концентриране на
светлината
и отливите, на
вълните и океанска
енергия
Вятърни шсталацт
разположени на
сушата
разположени в
мооето
Биомаса***

9

7

10

35

11

S6

14

66

34

112

40

201

твърда биомаса

б

б

б

20

б

37

14

65

30

95

30

139

биогаз

3

2

4

16

5

19

0

1

4

17

10

62

3,345

4,201

3,571

4,756

3,814

5,072

4,885

6,144

4,940

6,970

4,984

7,075

течни горива от
биомаса
ОБЩО
or които
когенерационни
иентоали fCHP)

7

35

56

66

110

182

Източник: Използвани са оценъчни данни на НСИпредоставени на МЕ преди официалното им
публикуване

*

Данни, нормализирани в съответствие с Директива 2009/28/ЕО и методиката на Евросгат.

**

Съгласно новата методика на Евросгат.

*** Тук следва да бъде отчетена електрическата енергия само от такава биомаса, която съответства на
критериите за устойчиво развито производство (sustainability criteria) — вж. последната алинея от
параграф 1 на член 5 от Директива 2009/28/ЕО.

67/79
68/79

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Приложение 2

обекти за производство на електрическа енергия от ВИ се сключва след одобряването на
инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж за изграждане или

Доклад

преустройство на присъединявания

за

обект,

когато издаването

им е задължително

съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията.

наблюдение и контрол на въздействията върху околната среда при

По информация на МОСВ в периода 2015-2016 г. са издадени следните Решения

прилагането на НПДЕВИ, съгласно Становище по екологична оценка № 1-2/2012

по ОВОС/ ЕО (по реда на глава шеста от ЗООС) и оценки за съвместимостта с предмета и

от 08 август 2012 г.

целите на опазване на защитени зони (по реда на ЗБР) за инвестиционни предложения/
планове, програми или проекти, свързани с производство на енергия от ВИ са:

По Мерките и условията за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно
отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от прилагането на

♦ Издадени решения по ОВОС (по реда на глава шеста от ЗООС):
«

Решение № ВТ-45-ПР/2015 г. за инвестиционно предложение „Изграждане на
помещение за производство на електроенергия и топла вода от биогаз,

НПДЕВИ:

складова база и площадка за временно съхранение на тор", което ще се

А. Общи мерки:

реализира в поземлени имоти (ЛИ)№№005030, 005028 и 056053 в землището

Изграждането на обекти за производство на енергия от ВИ преминава през

на с. Лесичарка, община Габрово, област Габрово, с възложител "ЕЛВИ" ООД,
гр. Габрово.

изискуемите от екологичното законодателство процедури.

«

Инвестиционните предложения за проекти, за които се изисква оценка на

микро турбина до 20 kW за производство на електрическа енергия, без

въздействието върху околната среда или екологична оценка (ОВОС/ЕО) и оценка за

отклоняване на води от водното течение на р. Златаришка, в землището на с.

съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитени зони се одобряват след

Джулюница, община Лясковец", което ще се реализира в ПИ №000254,

произнасяне с акт за съгласуване от компетентните органи по околна среда и при

землище с. Стоките, община Севлиево, с възложител ЗП Руси Захариев, с.
Джулюница.

съобразяване с препоръките от извършените оценки, както и с условията в съответния
акт.

Решение № ВТ-54-ПР/2016 г. за инвестиционно предложение: „Инсталиране на

« Издадени решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с
Съгласно

Закона

за

устройство

на

територията,

енергийните

обекти

за

преценка да не се извършва ОВОС (по реда на глава шеста от ЗООС и на ЗБР) - за

производство на електрическа енергия, в това число и от ВИ се въвеждат в експлоатация

периода 2015-2016 г. са съгласувани 21 бр. инвестиционни предложения, от които

въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на Дирекцията за
национален строителен контрол, при условия и по ред, определени в наредба на
министъра на регионалното развитие и благоустройството, в т.ч. Решение за преценка да
се/да не се извършва ОВОС.
Условие за издаване на разрешение за ползване е изпълнението на строежа в

7 бр. попадат в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000, както
следва за инвестиционно предложение:
• „Изграждане на МВЕЦ „Баба Цвета" на р. Стружка и р. Еловица, землище на с.
Градево, община Симитли, област Благоевград.
• „Монтиране на модулен комплекс за термична газификация на биомаса с

съответствие с изискванията на влезли в сила административни актове, които в

комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия" в поземлен

зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на

имот № 66250.502.21, „за стопански двор", в землището на с. Сенокос, община

строителството

по

Закона

за

опазване

на

околната

среда

(ЗООС),

Закона

за

биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за културното наследство или друг специален
закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта.
в сила решение по ОВОС или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС,
както и решение за одобряване на доклад за безопасност за изграждане или
реконструкция на предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал или на части
от него по реда на Закона за опазване на околната среда, е приложение, неразделна

ползване № СТ-12-165/08.04.2005 г. на ДНСК).
• „Мини ВЕЦ СОКОЛ" на р. Бяла, в землището на с. Соколовци, ЕКАТТЕ 67965,
община Смолян, с възложител: „СОКОЛ-11" ООД.
• за разширение на съществуващо предприятие за преработка на земеделска
продукция в гр. Дулово, област Силистра, включващо монтиране на модулен
комплекс за термична газификация на биомаса с комбинирано производство на

част от разрешението за строеж.
Съгласно чл. 2, ал. 5 от Наредба № 6 от 24 февруари 2014 г. за присъединяване
и

"Изграждане на входна самопречистваща решетка тип "Коанда филтър" на
съществуваща МВЕЦ "Стьрна", землище на гр. Априлци (с Разрешение за

Също така съгласно чл.148, ал. 8 от Закона за устройство на територията, влязло

на производители

Балчик, област Добрич, с възложител: „АГРОПАКТ" ЕООД, гр. Добрич.
4

клиенти на електрическа енергия към преносната или към

електрическа и топлинна енергия. Номиналната мощност на двигателя е 500
kW.

разпределителните електрически мрежи, договорът за присъединяване на енергийни
69/79

70/79

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

• за реконструкция на горивната система парни котли №№ 5 и 6 за изгаряне на
биомаса (слънчогледови люспи) в „Топлофикация - Разград" ЕАД.
Едновременно с това се извеждат от експлоатация два броя водогрейни котли
на мазут. След осъществяване на ИП, общата инсталирана номинална мощност
на централата ще бъде 42.5 MW.
• за изграждане на система за автономно захранване с електрическа енергия на
производствена база в землището на гр. Бяла (стопански двор), чрез
фотоволтаични панели и ветрогенератори с вертикална ос на въртене (10 kW)
върху покривното пространство на силози и стопански сгради. Попада в
границите на защитена BG0000610 „Река Янтра" за опазване на природните

• „Изграждане на обект за производство на ел. енергия от възобновяеми
енергийни източници от биомаса" в УПИ XXI, кв. 256, гр. Айтос, с възложител
"Механизация и борба с ерозията" ООД.
•

№014262, м. "Разклона", гр. Каблешково, община Поморие”, с възложител:
"РИЦ 6" ООД - в границите на Защитена зона "Айтоска планина" BG 0000151
(опазване на хабитати).
•

122/02,03.2007 г. (ДВ, бр.21/2007 г.). За защитената зона има издадена

„Иполита - Златка Иванова" - в границите на Защитена зона BG 0002043
"Емине" (опазване на птици).

Заповед № РД-966/20.12.2013 г. на министъра на околната среда и водите
(ДВ, бр. 9/2014 r.), с която се въвеждат забрани за определени категории

•

целите на опазване на защитените зони е установено, че инвестиционното
предложение е допустимо спрямо режима на дейностите в защитената зона,

• „Инсталация за компостиране в ПИ № 301013, намиращ се в Промишлена зона
„Север", землище Карнобат, с възложител: „Агрошанс Комерс" ЕООД.
•

определен със заповедта на министъра на околната среда и водите.

насаждения от смокини в имоти с №№ 065007, 043003, 065015, 066001 в
землището на с.Денница, общ. Болярово. Закупуване на земеделска техника

Против градушка и ограда в ПИ 166064, 166065, м. "Борчлията" и в ПИ 113015,
м. "Ахмачевски път", землище гр. Карнобат, с възложител "СИД - Кръстеви"
ЕООД".
• „Изграждане на фермерска мандра, соларна инсталация за топла вода и
фотоволтаична електроинсталация за собствени нужди до 15 kW, в ПИ № 27 по
КК на с. Каменяк, община Руен", с възложител ЕТ „БИОМАНДРА - РЕЙХАН

(трактори и прикачен инвентар)", засягащо защитена зона "Западна Странджа"
с код BG0002066 по чл. б, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР.
• „Складова база
за
съхранение
на
селскостопанска

продукция

и

селскостопанска техника с фотоволтаици на покрива за собствени нужди с
мощност 5 KW" в имот № 67338.882.108 в землището на гр. Сливен, община

РУЖДИ"

• „Създаване на биологична овощна градина от орехи, лешници и бадеми,
изграждане на капково напояване, два броя сондажни кладенци, автономна
фотоволтаична система за електрозахранване и ограда в ПИ № 001008,
034020 в земл. с. Козичино, община Поморие" - в границите на Защитена зона
BG 0002043 "Емине" (опазване на птици).

Тунджа" с код BG0002094 по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.
на електрическа енергия

в

съществуващи облекчителни шахти - част от водоснабдителната система на
ВиК Стара

Загора в

имоти с №

№

68850.508.16

и

• „Изграждане на склад за съхранение

Електроснабдяването на обекта е предвидено да се осъществява от соларни
панели, разположени на покрива на цеха, както и от вятърна турбина с
максимална височина до 15 м, като общата мощност на инсталацията е до 35
kW.

на селскостопанска

продукция

и

селскостопанска техника, административна сграда, фотоволтаична инсталация

68850.508.22 по

кадастралната карта на гр. Стара Загора, община Стара Загора".
а
„Изграждане на цех за бутилиране на изворна вода" в имот № 000510,
землище на с. Белица, община Ихтиман, с възложител „Вода БГ" ЕООД.

с. Каменяк, община Руен, област Бургас - в границите на Защитена

зона BG 0002044 "Камчийска планина" (опазване на птици).

Сливен, област Сливен, попадащо в границите на защитена зона „Адата • „Монтаж на хидротурбини за производство

"Засаждане на овощни градини, изграждане на складове за съхранение на
земеделска продукция, тръбни кладенци с фотоволтаични помпи, конструкция

• „Изграждане на складово помещение с фотоволтаична система за собствени
нужди и съхранение с последваща преработка на земеделска продукция в УПИ
Ш-1194 в землището на с. Кукорево, община Тунджа. Създаване на трайни

„Изграждане на инсталация за газификация на биомаса в ПИ07079.605.460, м.
Хаджи Тарла, ПЗ "Север", гр. Бургас", с възложител: "Гранд Енерджи" ЕООД.

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и

„Изграждане на инсталация за производство на електрическа и топлоенергия
чрез индиректно използване на биомаса" в имот № 73571.31.22, местност
„Бабини драки", землище с. Тънково, община Несебър" с възложител ЕТ

местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №

дейности. След проверка за допустимост, по смисъла на чл. 12, ал. 2 от

„Изграждане на инсталация за производство на биотор и биогаз чрез сух
термофилен процес при преработка по метода на суха метанизация" в имот

за собствени нужди и сондажни кладенци в ПИ 030035, м. „Картела", с.
Черково, община Карнобат" с възложител: ЕТ „ЯХОНТ-С-СТАНЧО СТАНКОВ".
«

„Изграждане на

водовземно съоръжение - тръбен

кладенец за трайни

насаждения чрез капково напояване, фотоволтаична инсталация и ограда в
ПИ4081.003.053,
40381.003.054,
40381.003.055,
40381.003.056
и
40381.003.057, м. Малък Курдив, с. Кръсгина, община Камено", с
възложители: "Черноморски лешници" ЕООД.
■#> Издадени решения за преценяване на вероятната
въздействие върху защитените зони (по реда на ЗБР):

степен

на

отрицателно
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«

С Решение № СМ-17-ОС/2016 г. е съгласувано инвестиционно предложение
„Частично изменение на приетата схема на МВЕЦ „Лъки-2 - съществуваща",
което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху
защитена зона

BG0001031 „Родопи-Средни" за опазване на природните

2. Въвеждане на стимули за добиване на биогорива от второ и трето
поколение:
•

местообитания и на дивата флора и фауна и върху защитена зона BG0002073

предоставяне на финансова подкрепа за производство на биогорива приоритет

„Добростан" за опазване на дивите птици. Местоположение: поземлен имот с

се дава на производството на биогорива от отпадъци, остатъци, нехранителни
целулозни материали и лигноцелулозни материали;

проектен номер 167003, образуван от имот с № 167002, землището на с.
Югово, община Лъки, област Пловдив с Възложител: „Лъки Инвест" АД.

В ЗЕВИ са регламентирани насърчителни мерки, свързани с производството на
биогорива от ново поколение, в т.ч. съгласно чл. 36, ал. 4 от ЗЕВИ в случай на

• С цел изпълнение на изискванията на чл. 2, ал. 2, т. 4 „д" от Директива

Контролът при изпълнението на инвестиционните проекти за изграждане на

2015/1513/ЕО за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качествата на

енергийните обекти за производство на електрическа енергия, в т.ч. от ВИ се

бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за

осъществява от компетентните органи по Закона за устройство на територията, като

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници" (Директива

министърът на енергетиката няма контролни правомощия по процеса на изграждането и

2015/1513/ЕО) през 2016 г. МЕ възложи изпълнението на услугата „Изготвяне

въвеждането в експлоатация на тези обекти.

на анализ на възможностите за производство на биогорива от ново поколение

Контролът по отношение на спазването на нормативните изисквания в областта на

и

околната среда се осъществява от компетентните органи по ЗООС и специализираното
екологично законодателство.
Б. В окончателния вариант на НПДЕВИ да бъдат отразени следните мерки
и условия:

на

други

възобновяеми

източници

в

транспорта

и

определяне

на

индикативна подцел за потребление на биогорива от ново поколение в сектор
Транспорт за нуждите на Министерство на енергетиката";
В определения срок по Директива 2015/1513/ЕО (до 6 април 2017 г.) България е
определила и представила в ЕК национална цел за потребление на биогорива от ново
поколение (биогорива, произведение от отпадъци и остатъци, като слама, водорасли,

Всички мерки и условия, определени в Становище по екологична оценка N? 1-

гроздови джибри, животински тор, утайка отпадъци и др.), в размер на 0,05 процентни

2/2012 от 08 август 2012 г. на министъра на околната среда и водите са отразени в

пункта енергийно съдържание от задължителния дял на енергия от ВИ във всички видове
транспорт, която следва да бъде постигната до 2020 г.

окончателния вариант на НПДЕВИ, приет с Решение от 9.01.2013 г. на МС.
Изпълнението на мерките и условия е както следва:

•

Насърчителни мерки за стимулиране производството и потреблението на

1. Смекчаващите мерки за преодоляване, намаляване или възможно най-

биогорива от ново поколение ще бъдат въведени с приемането на проекта на

пълно отстраняване на неблагоприятните последствия от осъществяването му

ЗИД на ЗЕВИ във връзка с транспониране на Директива 2015/1513. Към

върху защитените зони, свързани с въведената забрана за провеждане на нови (за

настоящия момент е изготвен проект на ЗИД на ЗЕВИ, с който се транспонират

които няма стартирала процедура към датата на издаване на Становището по ЕО)

изискванията

съгласувателни процедури по реда на ЗООС и ЗБР по отошение на изграждането на ВЕЦ,

обществени консултации и междуведомствено съгласуване на законопроекта;

МВЕЦ, фотоволтаични електрически централи и вятърни генератори се осъществява от

•

Иновациите
част от

МОСВ.
С тази мярка се гарантира, че на територията на защитените зони и в един
значителен периметър около тях, както и в чувствителните територии извън Натура 2000

на Директива
в

сферата

подхода

на

на

2015/1513/ЕО,

провеждат се

процедури

по

ниско-въглеродната икономика са интегрална

ОП „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.,

което е възможност за развитие на този вид иновитвни продукти;
3. Като част от оценката за наличния и прогнозен потенциал на видовете
ресурси за производство на енергия от ВИ на територията на страната (по

няма да бъдат процедирани/одобрявани проекти за ВЕИ.
По информация на министерство на околната среда и водите (МОСВ) в изпълнение
на изискването за забрана за провеждане на нови процедури е постановено Решение №
СО-57-П/2015 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч.
процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените
зони, за изменение на инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ
„Пребойница" в поземлени имоти № 000395, 000709, 066013, 067020, 067022, 067023,
067025, 067026, 067027 по КВС на с. Заноге, 000098, 000101, 000102, 000103, 000104,
000105, 000106, 038014, 038024, 038025 по КВС на с. Губислав, община Своге, област
Софийска, с възложител „Евроенерджи МБ" ООД.

смисъла на чл. 19, ал. 1 от ЗЕВИ), следва да се съдържат и данни за
чуствителността на териториите по отношение на биоразнообразието (под
„биоразнообразие" се има предвид освен защитените територии и зони, също
така и известни територии от значение за биоразнообразието, извън мрежата
Натура 2000 и мрежата на ЗТ (гнезда на световно застрашени видове птици,
места с тесен фронт на миграция, места с консервационна значимост за
прилепите и др.)
Оценка за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на
енергия, е неразделна част към инвестиционните проучвания в рамките на
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инвестиционните процеси по изграждане на обекти за производство на електрическа
енергия от ВИ.
Едновременно с инвестиционното проучване в регламентирания обхват, пълнота и
подробност, съответният възложител трябва да уведоми компетентните органи по околна
среда за своето намерение на основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС с искане за уточняване на
приложимите процедури по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка и отчитайки
изискванията и на специализираната нормативна уредба за обхвата на инвестиционното
проучване, възложителите следва да предоставят пълна, адекватна и подробна

за

подпомагане,

обучителни

ползите

и

и

информационни

практическите

кампании за

особености

на

мерките за

развитието

и

използването на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за
охлаждане от ВИ, газ от ВИ, биогорива и енергия от ВИ в транспорта;
- информация

за

реда

за

разглеждане

на

заявленията

за

издаване

на

разрешения, сертификати и лицензни за енергийни обекти за производство на
енергия от ВИ;
- друга информация.

информация за тяхното намерение на етапа на инвестиционното проучване.
4. Националната информационна система за потенциала, производството
и потреблението на енергия от ВИ (съгласно чл. 52 от ЗЕВИ) да съдържа и
поддържа и данни относно:
• известни територии от значение за биоразнообразието, извън мрежата Натура
2000 и мрежата на ЗТ (гнезда на световно застрашени видове птици, места с
тесен фронт на миграция, места с консервационна значимост за прилепите и

др·);
•

- информация

За осигуряване на разполагаемост чрез системата се предоставя информация за:
- производството на енергия от ВИ, газ от ВИ, биогорива и енергия от ВИ в
транспорта;
- потреблението на енергия, произведена от ВИ, биогорива и енергия от ВИ в
транспорта;
- проектите, финансирани от ФЕЕВИ.
Информацията се предоставя от:

недвижими и движими културни ценности.

Съгласно чл. 52 от ЗЕВИ за осигуряване на достъпност чрез Националната
информационна система се предоставя:
- информация за националните цели за производство и потребление на енергия
от ВИ общо и по сектори;

- производителите, операторите на мрежи, обществения доставчик и крайните
снабдители за електрическата енергия;
енергията за охлаждане, производителите на газ от ВИ;
- икономическите оператори по чл. 40, ал. 1 от ЗЕВИ;

- докладите за изпълнението на НПДЕВИ;
професионална

- разпространителите и крайните разпространители на биогорива и смесите им с
течни горива от нефтен произход в транспорта;

- списък за придобиване на професионална квалификация за дейностите по чл.

- лицата, които осъществяват одит за съответствието на биогоривата и течните
горива от биомаса с критериите за устойчивост;

- квалификационни схеми за обучение за придобиване на
квалификация за дейностите по чл. 21, ал. 1 от ЗЕВИ;
21, ал.1 от ЗЕВИ;

- списък на лицата, които осъществяват одит за съответствието на биогоривата и

- изпълнителния директор на ФЕЕВИ;
- доставчици на оборудване и системи за производство и потребление на

течните горива от биомаса с критериите за устойчивост;
- информация за мерки за стимулиране на производството и потреблението на
електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от ВИ и газ от

електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от ВИ;
- доставчици на услуги по монтаж и поддръжка на инсталации за производство
на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от ВИ;

ВИ;
- информация за мерки за стимулиране на производството и потреблението на

- органите на държавната и местната власт;
- собствениците на сгради за обществено обслужване;

биогорива и енергия от ВИ в транспорта;
- информация за семинари, конференции и други мероприятия, свързани с
производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и
енергия за охлаждане от ВИ, на газ от ВИ, както и с производството и
потреблението на биогорива и енергия от ВИ в транспорта;

- собствениците на индивидуални системи за производство на електрическа
енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане.
5. Едновременно

с

популяризиране

на

мерките

за

насърчаване

енергийната

производството и потреблението на енергия от ВИ, да се обръща внимание и на
рисковете за чуствителните по отношение на биоразнообразието райони

ефективност на оборудването и системите за производство и потребление на
електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от ВИ,

Осъществява се в рамките на конкретните мероприятия, съобразно целта на
проявата или събитието.

- информация

за

чистите

ползи,

разходите

на

енергия

и

предоставяна от доставчиците на оборудване и системи;

6. Общинските дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване
използването на енергия от ВИ и биогорива да съдържат подробна информация
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за рисковете по отношение на околната среда в съответните чуствителни
територии на съответната община
В рамките на програмите по чл. 9 от ЗЕВИ се включва информация за екологични

По информация на МОСВ съгласно разпоредбата на чл. 183 от Закона за водите,
МОСВ обобщава регистрите на издадените разрешителни по реда на ЗВ за водовземане и

и икономически ползи от реализацията на проекти в областта аненергията от ВИ на

ползване с цел електропроизводство чрез ВЕЦ. За периода 2015-2016 г. са реализирани
(построени и въведени в експлоатация) 14 бр. ВЕЦ, от които 8 бр. са изградени в

териотрията

границите на защитени зони от мрежата Натура 2000, както следва:

на

съответните общини

и тяхното ресурсно обезпечаване,

както

и

възможностите за използване на различните видове ВЕИ и екологичното въздействие от

• ВЕЦ „Дебнево" с инсталирана мощност 0.6 MW, поречие Янтра, разположен в

тяхното внедряване.

Защитена зона BG0000618 - Видима.

7. Създаване на стимули за използване на биоразградими отпадъци

•

вместо дървесина или енергийни култури
Осъществява се в рамките на прилагането и изпълнението на екологичната

•

8. Въвеждане на административни или други стимули за развитие на ВЕИ

•

ВЕЦ „Лъки", с инсталирана мощност 0.07 MW, поречие Места,
Среден Пирин-Алиботуш.

•

ВЕЦ „Мътница-2 ", поречие Места, с инсталирана мощност 0,3 MW, BG0002078
- Славянка.

•

МВЕЦ на фирма „Ник-енерджи-87" ЕООД, с инсталирана мощност 0.58 MW,
поречие Места, BG0001028 - Среден Пирин-Алиботуш.

•

ВЕЦ “Петрич", с инсталирана мощност 0.14 MW, поречие Струма, BG0001023 Рупите-Струмешница.

•

ВЕЦ „Пчелина", с инсталирана мощност 1.2 MW, поречие Струма, BG0001012 Земен.

«
•

ВЕЦ „Малък Искър" с инсталирана мощност 0.48 MW, поречие Искър.
ВЕЦ „Роса" с инсталирана мощност 1.231 MW, поречие Искър.

във вече антропогенизирани територии, вкл. върху нарушени терени
Осъществява се в рамките на прилагането и изпълнението на екологичната
политика.
В. При прилагането на НПДЕВИ да се изпълняват следните мерки и
условия:
проектиране

на

елементи от енергийната

ВЕЦ „Кадиево", с инсталирана мощност 1.3 MW, поречие Марица, BG0000424 Река Въча - Тракия, усвоена площ в защитени зони 3.606 дка.

политика и по-конкретно политиката по управление на отпадъците.

1. При

ВЕЦ „Енерджи" Чипровци, с инсталирана мощност 0.81 MW, поречие Огоста,
BG0001040 - Западна Стара планина и Предбалкан.

система

да

бъдат

предпочитани слаборискови зони, като терени в близост до индустриални зони,
в близост до магистрали и други техногенни ландшафти
Намеренията за строителство и експлоатация на съоръжения за производство на
електрическа енергия, както съоръженията за пренос на електрическа енергия по

• „МВЕЦ 4", с инсталирана мощност 0.265 MW, поречие Места.

надземни кабели подлежат на ОВОС или на преценка за необходимостта от извършване

• ВЕЦ"Ленища", с инсталирана мощност 0.265 MW, поречие Места.

на ОВОС, в рамките на които се оценя негативното въздействие от реализацията на

•

ВЕЦ „Царевец", с инсталирана мощност 1.89 MW, поречие Искър.

инвестиционното намерение върху околната среда.

«

ВЕЦ „Дяково" , с инсталирана мощност 0.192 MW, поречие Струма.

2. Подобряване на

координацията

и постигане на по-голяма яснота

относно инвестициите между електроразпределителните и електропреносните
дружества при разширяване и обновяване на електрическата мрежа с цел
осигуряване възможността за включване на новоизградените ВЕИ проекти
Съгласно чл.

21, ал.

1, т.

30 от ЗЕ КЕВР контролира

изпълнението на

BG0001028 -

* Шум в територии с нормиран шумов режим около ветроенергийни системи,
съгласно изискванията на Наредба № 6/2006 г.;
Съгласно публикуваните на интернет-страниците на 16-те РИОСВ Регионални
годишни доклади за състоянието на околната среда през 2015 и 2016 г. няма данни за
резултати от извършени контролни измервания, които да показват надвишения на

инвестиционните планове на операторите на електропреносни мрежи и представя в

допустимите

годишния си доклад оценка на инвестиционните планове на операторите по отношение

издадените комплексни разрешителни от дейността на обекти за производство на
електрическа енергия от вятърни генератори.

на съответствието им с 10-годишните планове за развитие на мрежите в ЕС. На
основание чл. 21, ал. 3, т. 8 от ЗЕ, КЕВР одобрява 10-годишен план за развитие на
преносната мрежа, наблюдава и контролира изпълнението му при условията и по реда на
Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката.
3. Индикатори за наблюдение и контрол на въздействията върху околната
среда при прилагането на НПДЕВИ.
Ф Реализирани

(построени

и/или

въведени

в

експлоатация)

съоръжения

за

производство на енергия от ВЕИ в и извън границите на защитени зони и
защитени територии;
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нива

на шум,

регламентирани

в

действащото законодателство

или

♦ Шум около обекти подлежащи на здравна защита съгласно определението на т. 3
към §1 от ДР на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС;
Съгласно публикуваните на интернет-страниците на 16-те РИОСВ Регионални

годишни доклади за състоянието на околната среда през 2015 и 2016 г. няма данни за
резултати от извършени контролни измервания, които да показват надвишения на
допустимите

нива

на шум,

регламентирани

в действащото законодателство

или

издадените комплексни разрешителни от дейността на обекти за производство на
електрическа енергия от вятърни генератори около обекти подлежащи на здравна
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защита съгласно определението на т. 3 към §1 от ДР на Наредбата за условията и реда
за извършване на ОВОС.
По отношение на дейностите и мерките, за чиято реализация МЕ е отговорна
институция, в рамките на изпълнението на енергийната политика може да се направят
следните изводи и заключения:
♦ Общите мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно найпълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от
прилагането ка НПДЕВИ се изпълняват въз основа на регламентираните
изисквания в рамките на законодателството в областта на инвестиционното
проектиране,

строителството

последователност на

и

дейностите

околната
в

рамките

среда
на

и

законоустановената

инвестиционния процес

и

експлоатацията на енергийните обекти;
Ф Всички мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно
отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от прилагането на
НПДЕВИ, определени в Становище по екологична оценка № 1-2/2012 от 08 август
2012 г. на министъра на' околната среда и водите са отразени в окончателния
вариант на НПДЕВИ, приет с Решение от 9.01.2013 г. на МС;
Ф Мерките и условията се изпълняват текущо;
ja в
рамките на своите компетентности няма предложения за предприемане * на
корективни мерки.
Настоящият доклад е изготвен съгласно изискванията, определени в Становище по
екологична оценка № 1-2/2012 от 08 август 2012 г.
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