
 

 

 

Уважаеми дами и господа, 

ДИРЕКТИВА 2009/28/ЕО НА EВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 април 

2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за 

изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО установява 

общоевропейската рамка за насърчаването на енергията от възобновяеми източници. 

Директивата задава задължителни национални цели за всяка държава – член на ЕС по 

отношение общия дял на енергия от възобновяеми източници в брутното крайно 

потребление на енергия. Директивата установява критерии за устойчивост на биогоривата 

и течните горива от биомаса, установява правила относно статистическите прехвърляния 

между държави-членки; съвместните проекти между държави-членки; съвместните 

проекти между държави-членки и трети държави; гаранциите за произход на енергията от 

възобновяеми източници; административните процедури; информацията, обучението и 

достъпа до електроенергийната мрежа за енергията от възобновяеми източници.  

Задължение на всяка държава членка за постигане на зададените с директивата 

цели е да разработи и приеме Национален план за действие за енергията, произведена от 
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възобновяеми източници, включващ целите за производството на електрическа енергия, 

топлинна енергия, енергия за охлаждане и енергия от възобновяеми източници в 

транспорта до 2020 г. За постигане на целите Директива 2009/28/ЕО изисква изпълнението 

на мерки и обезпечаването на дейности по провеждане на политиката за насърчаване 

производството на енергия от възобновяеми източници при отчитане на въздействието от 

подобряване на енергийната ефективност и въвеждането на енергоефективни 

технологии.  

Приетата за България цел е 16 на сто дял на енергията от възобновяеми източници 

в брутното крайно потребление на енергия, като в нея е включена и задължителната цел 

от 10 на сто дял на енергията от възобновяеми източници в потреблението на енергия в 

транспорта.  

Република България е приела редица национални стратегии и планове, като 

конкретните мерки за насърчаване по видове възобновяеми източници са изброени в 

чл. 18 на Закона за енергията от възобновяеми източници /обн., ДВ, бр. 35 от 3.05.2011 

г., посл. изм. бр. 100 от 18.12.2015 г./ 

За целите на проверката на изпълнението на поставените цели и напредъка на 

държавите членки чл. 22.1. от Директивата задължава всяка държава –членка да изготвя 

регулярно доклади за достигнатия напредък в и използването на енергия от 

възобновяеми източници до 31 декември 2011 г., а след това — на всеки две години. 

Шестият доклад, който трябва да бъде представен до 31 декември 2021 г., е последният 

изискван доклад.  

Република България не е предала третия национален доклад, който е следвало да 

бъде изготвен и предаден до 31.12.2015г., с което е нарушена разпоредбата на чл. 22.1. от 

ДИРЕКТИВА 2009/28/ЕО НА EВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 април 2009 и чл. 

13 на Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/.  
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Съгласно чл. 13 ал. 7 на ЗЕВИ изчисляването на общия дял на енергията от 

възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на 

биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта, енергийното съдържание 

на горивата в транспорта, правилата за нормализиране при отчитане на електрическата 

енергия, произведена от водноелектрически и вятърни централи, и за отчитане на 

енергията от термопомпи се определя с наредба на министъра на енергетиката. При 

изчисляването на дела на енергията от възобновяеми източници се използват методиката 

и определенията, посочени в Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на 

Съвета от 22 октомври 2008 г. относно статистиката за енергийния сектор (ОВ, L 304/1 от 14 

ноември 2008 г.). 

Съгласно чл. 3 на регламента източници на данни са: 

а) специфични статистически проучвания, провеждани сред производителите и 

търговците на първична и преобразувана енергия, сред предприятията за 

разпределение и пренос, както и сред вносителите и износителите на енергийни 

продукти – такива не са използвани за изготвяне на Първия и Втория национални доклади 

на България 

б)  други статистически проучвания, провеждани сред крайните ползватели на енергия 

в секторите на производството, транспорта, както и в други сектори, включително 

домакинствата – такива също не са използвани 

в)  други процедури за статистическа оценка или други източници, включително 

административни източници, като например регулаторните органи за пазарите на 

електроенергия и газ – такъв регулаторен орган е Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие, чиито данни не участват в изготвяне на докладите, въпреки че отразяват 

действителни произведени и потребени количества и се ползват с висока степен на 

достоверност; 
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Данните, посочени и в двата доклада, са получени без да е спазена методиката по 

Регламента. Налице са и съществени разминавания в данните за едни и същи 

обстоятелства, получени от различни държавни органи, както и разлики между 

посочените в докладите стойности и публичнодостъпните такива на страницата на 

Националния статистически институт www.nsi.bg.  

 Конкретните ни примери са следните: 

1. На стр. 6 абз. последен от Втори национален доклад за произведена електроенергия от 

ВЕИ е посочен размер на произведена от възобновяеми източници електрическа енергия 

за 2012г. от 6 407 GWh. Числото е получено по статистически данни на НСИ, които не 

отговарят на действително отчетените произведени количества.  Съгласно чл. 33-35 на 

Закона за енергията от възобновяеми източници и чл. 4 ал. 3 от 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 всеки производител на 

енергия от възобновяем източник задължително заявява издаване на гаранции за 

произход на произведената от него енергия пред Агенцията за устойчиво енергийно 

развитие /АУЕР/. От публично оповестените данни на АУЕР за 2010г. 

(АУЕР_регистър_2012.xls) Агенцията е издала гаранции за произход на електроенергия от 

ВЕИ за общо 5 235 GWh – именно това е количеството действително произведена и 

потребена енергия от възобновяеми източници, която обаче не е посочена в доклада.  

 

2. Във Втория национален доклад /стр. 6 таблица 1а, колона последна/ е посочено общо 

брутно вътрешно потребление на енергия от ВИ за 2012г. в размер на 1 672,9 ktoe, което 

приравнено с процентно отношение в таблица 1 на стр. 5 е изчислено на 16,4% от цялото 

брутно вътрешно потребление /последното не е посочено с точна цифра в доклада, за да 

се извърши проверка на направеното изчисление/.  
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Тези данни противоречат на публикуваните за същия период данни на НСИ 

(Enrgy4.1_procent_VEI.xls), според които за 2012г. цялото брутното вътрешно потребление 

е в размер на 18 305 ktoe, т.е. брутно вътрешно потребление на енергия от ВИ за 2012г. от 

1 672,9 ktoe в процентно съотношение е не 16,4 % както е според доклада, а е едва 9 %, 

което явно посочва, че представената пред България цел не е постигната.  

3. Налице са и съществени несъответствия в данните в докладите, касаещи дървесната 

биомаса: 

 На първо място както първия, така и втория национални доклади в преценката за 

участието на дървесната биомаса говорят за „добитата и реализирана дървесина от 

горските територии”, без да конкретизират дали става въпрос само за дървесината, 

използвана за биомаса или това е общото количество дървесина, включително тази за 

износ, за производство на мебели и др. 

Налице е съществено разминаване в данните за едни и същи периоди – 2010г. в 

двата доклада, което не може да бъде обяснено нито със статистическа грешка, нито с 

допълнително получена информация, тъй като и двата доклада са изготвени много след 

приключване на съответния период, когато данните са получени и обработени в НСИ. Така 

в Първия национален доклад на стр. 43 е посочено, че за 2010г. е добита и реализирана 

дървесина от 3 305 000 простр. м3, докато във Втория национален доклад на стр. 72 за 

2010г. е посочено количество в размер от 7 961 150 простр. м3 – количествата са завишени 

двойно, с което изкуствено е завишен дела на производството на ел. енергия от биомаса, 

за да се получи като краен резултат по-голям относителен дял на производството от ВЕИ.  

Въз основа на неверните данни Вторият национален доклад съдържа съответно 

невярната констатация, че България е изпълнила още през 2012г. задължителната 

национална цел от 16% дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно 

потребление на енергия. Като резултат, на основание чл. 18 ал. 2 от ЗЕВИ е преустановено 
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насърчаването на производството на електрическа енергия от възобновяеми източници 

на основание чл. 18 ал.2 от ЗЕВИ, според който насърченията по ал. 1, т. 6, 7 и 8, редът за 

присъединяване по раздел II, както и чл. 31 и 32 не се прилагат за енергийните обекти за 

производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, които се заявяват за 

присъединяване след датата на доклада на министъра на енергетиката по чл. 13, ал. 1, в 

който е отчетено, че общата национална цел по чл. 12, ал. 1 е постигната. 

 Твърдим, че не е постигната поставената пред България цел от 16 на сто дял на 

енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия, като в 

нея е включена и задължителната цел от 10 на сто дял на енергията от възобновяеми 

източници в потреблението на енергия в транспорта. С изготвянето на неверен доклад и 

представянето му пред Комисията България е нарушила задълженията си по РЕГЛАМЕНТ 

(ЕО) № 1099/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 октомври 2008 година 

относно статистиката за енергийния сектор по отношение на начина на определяне дела 

на енергията от възобновяеми източници; Допуснато е нарушение на задължението по 

Директива 2009/28/ЕО, която задължава държавите да провеждат политика за  

насърчаване производството на енергия от възобновяеми източници при отчитане на 

въздействието от подобряване на енергийната ефективност и въвеждането на 

енергоефективни технологии. Държавата не изпълнява заложените национални цели и 

създава предпоставки за неизпълнение на заложените пред целия ЕС крайни цели и 

нарушава член 194 от Договора за функционирането на Европейския съюз, който 

задължава държавите членки в изпълнение на политиката на ЕС в областта на 

енергетиката да насърчават енергийната ефективност и спестяването на енергия, както и 

разработването на нови и възобновяеми енергийни източници. 

 

Повече информация за Българска соларна асоциация и за дейността на Коалиция за 
климата в Приложение 1. 
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За контакти и допълнителна информация:  

Малинка Николова, председател УС, СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА СОЛАРНА АСОЦИАЦИЯ"  
GSM +359 888 058 870, ел.поща: info@bsa.bg ел. адрес: http://bsa.bg 
1408 София, бул. "Витоша" №115-117, ет.5, ап.14 
8000 Бургас, бул. "Ст. Стамболов" №80, ет.3, ап.4 
5300 Габрово, ул. "Станционна" №14 
 
Мария Димитрова, адвокат от Бургаска адвокатска колегия, гр. Бургас, улица Оборище № 
90, ет. 1,      GSM: + 359 887 547 371, ел.поща: m_anastasova@gbg.bg  

Георги Стефанов, Мениджър „Климатични промени и Зелена икономика“ WWF България        
GSM: + 359 889 517 976, ел.поща: gstefanov@wwfdcp.bg  

 

 

 

 

С уважение,                   

Веселина Кавръкова 

Програмен ръководител на WWF-България 
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Приложение 1 

Допълнителна информация за Българска соларна асоциация   

Българска соларна асоциация (БСА) е сдружение с нестопанска цел, което обединява 
заинтересовани компании и физически лица в областта на възобновяемата енергия. 
Асоциацията изпълнява своята мисия и цели като координира и обединява усилията на 
членовете си за постигане на благоприятни законодателни условия за развитие на 
инвестиционната среда; организира срещи, дискусии, семинари, конференции с 
национално и международно участие с цел обмяна на опит, идеи, познание и друга 
информация в сферата на развитието и управлението на инвестиционни проекти в 
областта на възобновяемите енергийни източници, в частност малки и средни 
фотоволтаични централи. 
 
 
 
Допълнителна информация за Коалиция за климата   
Коалиция за климата - България, обединява над 30 юридически лица от 
неправителствения сектор, браншови организации, медии, както и повече от 20 експерти 
основно от научните и университетските среди: http://climatebg.org/about/members/. 

 

Към “Коалиция за климата - България” вече се присъединиха организациите: 

Блулинк Информационна мрежа,  Екологично сдружение „За Земята“, Информационен и 
учебен център по екология, Фондация „Междуетническа инициатива за човешки права”, 
Сдружение „Агролинк“, Сдружение „Природа назаем“, Фондация "Деметра", WWF 
Световен фонд за дивата природа – България,  Приятели на земята – България, Регионален 
екологичен център - София, Институт за Зелена Политика, Народно читалище „Бъдеще 
сега”, Сдружение „Велоеволюция“,  „Млади зелени“, Фондация „Оранжева луна”, 
Университетски клуб UNECO, Списание 8, Горичка: зеленият сайт, Червената къща - Център 
за култура и дебат, Фондация „Европейски екологичен фестивал”, Greenpeace-България, 
представители на академични среди, бизнеса, Институт за нулево енергийни сгради, 
Българска соларна асоциация, Българска фотоволтаична асоциация,  и др. 
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 Проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на 
нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" финансиран в рамките на Програмата за 
подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg 

http://www.ngogrants.bg/
http://climatebg.org/about/members/


 

Коалиция за климата – България се подпомага с проект "Повишаване 
ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез 
увеличаване на капацитета и създаване на нови партньорства с 
бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални 
политики", финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО 
в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg  и изпълняван от WWF. 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за 
подкрепа на неправителствени организации в България по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от WWF и 
Коалиция за климата и при никакви обстоятелства не може да се 
приема, че този документ отразява официалното становище на 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.  
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 Проект "Повишаване ефективността на Коалиция за климата – България (ККБ), чрез увеличаване на капацитета и създаване на 
нови партньорства с бизнеса. Влияние и въздействие на местните и национални политики" финансиран в рамките на Програмата за 
подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. www.ngogrants.bg 

http://www.ngogrants.bg/
http://www.ngogrants.bg/

