РД-16-869 от 2.08.2011 г. за изчисляването на общия
НАРЕДБА
дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно
потребление на енергия и потреблението на биогорива и
енергия от възобновяеми източници в транспорта
Издадена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, обн., ДВ, бр. 70 от
9.09.2011 г., в сила от 9.09.2011 г.

Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят правилата за:
1. изчисляване 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;
2. нормализиране при отчитане на електрическата енергия, произведена от водноелектрически и
вятърни централи;
3. отчитане на енергията от термопомпи;
4. определяне на енергийното съдържание на горивата в транспорта.

Чл. 2. (1) Целите за дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно
потребление на енергия са: задължителна национална цел, междинни национални цели
и секторни цели.
(2) Задължителната национална цел на Република България до 2020 г. е 16 на сто общ дял на енергията от
възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия.
(3) Задължителната национална цел по ал. 2 включва задължителен дял от 10 на сто от потреблението
на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта.
(4) Междинните национални цели се определят като средни стойности за дял на енергия от
възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия за двегодишни
периоди, както следва:
1. от 2011 до 2012 г. включително - 10,72 на сто;
2. от 2013 до 2014 г. включително - 11,38 на сто;
3. от 2015 до 2016 г. включително - 12,37 на сто;
4. от 2017 до 2018 г. включително - 13,69 на сто.

Чл. 3. (1) Брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници се
изчислява като сбор от:
1. брутното крайно потребление на електрическа енергия от възобновяеми източници;

2. брутното крайно потребление на топлинна енергия и енергия за охлаждане от
възобновяеми източници;
3. крайното потребление на енергия от възобновяеми източници в транспорта.
(2) Потребените количества електрическа енергия, газ или водород от възобновяеми източници не
могат да се вземат предвид при изчисляването на повече от една от сумите по ал. 1, т.
1 - 3.
(3) При изчисляване на брутното крайно потребление на енергия по ал. 1 количеството
енергия, потребено във въздухоплаването, се счита, че не е повече от 6,18 на сто в
пропорционално изражение от брутното крайно потребление на енергия в страната.

Чл. 4. Делът на енергията от възобновяеми източници се изчислява, като брутното крайно
потребление на енергия от възобновяеми източници се раздели на брутното крайно
потребление на енергия от всички източници на енергия и резултатът се изрази в
проценти.
Чл. 5. (1) При изчисляване на дела по чл. 4 от сбора по чл. 3 се изваждат:
1. количеството енергия от възобновяеми източници, предмет на статистическо прехвърляне
по чл. 14 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) от Република
България към друга държава - членка на Европейския съюз, което количество е
нотифицирано на Европейската комисия;
2. количеството енергия от възобновяеми източници, произведено в Република България и
предмет на съвместен проект по чл. 15, ал. 1 ЗЕВИ, за което количество в нотификация
до Европейската комисия и в последващо уведомление е посочено, че ще бъде отчитано
за изпълнение на целите на друга държава членка;
3. при прилагане на съвместни схеми за подпомагане по чл. 16 ЗЕВИ - количеството енергия от
възобновяеми източници, произведена на територията на Република България, което
количество съгласно правилото за разпределение в нотификация до Европейската
комисия и в последващо уведомление е посочено, че няма да бъде отчитано за
изпълнение на целите на Република България.
(2) При изчисляване на дела по чл. 4 към сбора по чл. 3 се прибавят:
1. количеството енергия от възобновяеми източници, предмет на статистическо прехвърляне
по чл. 14 ЗЕВИ от държава - членка на Европейския съюз, към Република България,
което количество е нотифицирано на Европейската комисия;
2. количеството енергия от възобновяеми източници, произведено в друга държава - членка
на Европейския съюз, и предмет на съвместен проект по чл. 15, ал. 1 ЗЕВИ, за което
количество в нотификация до Европейската комисия и в последващо уведомление е
посочено, че ще бъде отчитано за изпълнение на целите на Република България;
3. количеството електрическа енергия от възобновяеми източници, произведено в друга
държава и предмет на съвместен проект по чл. 15, ал. 2 ЗЕВИ, за което количество в
нотификация до Европейската комисия и в последващо уведомление е посочено, че ще
бъде отчитано за изпълнение на целите на Република България;
4. при прилагане на съвместни схеми за подпомагане по чл. 16 ЗЕВИ - количеството енергия от
възобновяеми източници, което съгласно правилото за разпределение в нотификация до
Европейската комисия и в последващо уведомление е посочено, че ще бъде отчитано за
изпълнение на целите на Република България;
5. количеството електрическа енергия от възобновяеми източници, произведена и потребена в

трета държава, съгласно чл. 15, ал. 4 ЗЕВИ, за което Европейската комисия е уважила
искането на министъра на икономиката, енергетиката и туризма да бъде отчетено.
(3) Количествата по ал. 1 и 2 съответстват на количествата, посочени в съответните нотификации и/или
уведомления, направени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма при условията
и по реда на наредбата по чл. 9, ал. 4 от Закона за енергетиката или получени от други
държави членки, страни по споразумения за съвместни проекти или прилагането на
съвместни схеми за подпомагане.
Чл. 6. При изчисляването на брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми
източници не се вземат предвид гаранциите за произход.

Чл. 7. (1) 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.).
(2) При изчисляванията по тази наредба се използват данни:
1. от общите енергийни баланси, изготвени от НСИ;
2. от Националната информационна система за потенциала, производството и
потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България по чл. 52
ЗЕВИ;
3. предоставени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по чл. 6, т. 7
ЗЕВИ;
4. получени от други органи на изпълнителната власт.
(3) Статистическите данни, използвани при изчисляването на целите по чл. 2, следва да
съответстват на статистическите данни, докладвани на Европейската комисия съгласно
регламента по ал. 1.
Чл. 8. Стойностите на целите по чл. 2 се изразяват в абсолютни единици - в килотона нефтен еквивалент
(ktoe) или в гигаватчаса (GWh).

Раздел II
Изчисляване на общия дял на електрическата енергия, топлинната
енергия и енергията за охлаждане от възобновяеми източници в
брутното крайно потребление на енергия
Чл. 9. (1) При изчисляване на брутното крайно потребление на електрическа енергия от
възобновяеми източници не се включва електрическата енергия, произведена от
помпеноакумулиращи
водноелектрически
централи,
използващи
предварително
изпомпвана на горното ниво вода.
(2) При изчисляване на брутното крайно потребление на електрическа енергия от
възобновяеми източници в случаите на комбинирано използване на възобновяеми и
невъзобновяеми източници, се взема предвид само количеството електрическа енергия,
произведена от възобновяеми източници.
(3) Количеството електрическа енергия, което се взема предвид при изчисляването на брутното
крайно потребление на електрическа енергия от възобновяеми източници по ал. 2, се
изчислява въз основа на енергийното съдържание на всички източници - възобновяеми
и невъзобновяеми.

Чл. 10. (1) Брутното крайно потребление на топлинна енергия и енергия за охлаждане от
възобновяеми източници се изчислява като сбор от:
1. количеството енергия за местни топлофикационни и охладителни системи, произведено от
възобновяеми източници;
2. потреблението на друга енергия от възобновяеми източници в индустрията,
домакинствата, услугите, селското стопанство, горското стопанство и рибното
стопанство, за отопление, охлаждане и преработване.
(2) При изчисляване на брутното крайно потребление на топлинна енергия и енергия за
охлаждане от възобновяеми източници в случаите на комбинирано използване на
възобновяеми и невъзобновяеми източници се взема предвид само количеството
топлинна енергия и енергия за охлаждане, произведени от възобновяеми източници.
(3) Количеството топлинна енергия и енергия за охлаждане, което се взема предвид при
изчисляването на брутното крайно потребление по ал. 2, се изчислява въз основа на
енергийното съдържание на всички източници - възобновяеми и невъзобновяеми.
Чл. 11. Топлинната енергия, използвана от пасивни енергийни системи, чрез които се
постига по-малко енергийно потребление по пасивен път, чрез конструкцията на
сградата или топлинна енергия, генерирана от невъзобновяеми източници, не се
включва в брутното крайно потребление на топлинна енергия и енергия за охлаждане
от възобновяеми източници и не се отчита за целите по чл. 2.
Чл. 12. Аеротермална, геотермална и хидротермална топлинна енергия, използвана от термопомпи, се
включва в брутното крайно потребление на топлинна енергия и енергия за охлаждане
от възобновяеми източници, при условие че крайното производство на енергия
значително надхвърля вложената първична енергия, необходима за задвижване на
термопомпите.
Чл. 13. (1) Електрическата енергия, топлинната енергия и енергията за охлаждане,
произведени от течни горива от биомаса, се отчитат за целите по чл. 2, в случай че
течните горива от биомаса отговарят на критериите за устойчивост по чл. 37, ал. 1
ЗЕВИ.
(2) Електрическата енергия, топлинната енергия и енергията за охлаждане, произведени от
течни горива от биомаса, произведени от отпадъци и остатъци, различни от отпадъците и
остатъците от горското, селското и рибното стопанство и аквакултурите, се отчитат за
целите по чл. 2 само при условие че отпадъците и остатъците отговарят на критерия за
устойчивост, определен в чл. 37, ал. 1, т. 4 ЗЕВИ, както и че горивата отговарят на чл.
37, ал. 2 и 3 ЗЕВИ.

Раздел III
Правила за нормализиране при отчитане на електрическата
произведена от водноелектрически и вятърни централи

енергия,

Чл. 14. Електрическата енергия, произведена от водноелектрически и вятърни централи, се
отчита при спазване на правила за нормализиране.
Чл. 15. Изчисляването на количеството електрическа енергия, произведена от
водноелектрически централи, се извършва по формулата:

Чл. 16. Изчисляването на количеството електрическа енергия, произведена от вятърни

централи, се извършва по формулата:

където:
N е референтната година;
QN(norm) - нормализираното количество електрическа енергия, произведена от всички вятърни
електрически централи през годината N, което се използва за целите на отчитането,
изразено в GWh;
Qi - количеството електрическа енергия, действително произведена през годината i от всички
вятърни електрически централи в Република България, изразено в GWh;
Cj - общата инсталирана мощност на всички вятърни електрически централи в Република България в края на

годината j, изразена в MW;
n - по-ниската от следните две
стойности:
- 4, или
- броят години, предхождащи
годината N, за които има данни за инсталираната мощност и за количеството произведена електрическа
енергия в Република България.

Раздел IV
Правила за отчитане на енергията от термопомпи
Чл. 17. Количеството аеротермална, геотермална или хидротермална енергия, използвана от
термопомпи, което се счита за енергия от възобновяеми източници при изчисляването
по чл. 10, се определя по формулата:
ERES = Qusable * (1 - 1/SPF),
където:
ERES е количеството аеротермална, геотермална или
термопомпи, изразено в GWh;

хидротермална енергия,

използвана

от

Qusable - прогнозната обща използваема топлина, произведена от термопомпи, за която при
прилагане на изискванията по чл. 10 - 12 е установено, че SPF > 1,15 * 1/?;
SPF - коефициент за прогнозните средни резултати на термопомпите по сезони;
? - съотношението между брутното крайно производство на електрическа енергия и
първичното енергийно потребление за производство на електрическа енергия,
изчислено като средно за Европейския съюз въз основа на данни от Евростат.

Раздел V
Изчисляване на дела на биогоривата и енергията
източници в транспорта

от

възобновяеми

Чл. 18. (1) Делът на биогоривата и енергията от възобновяеми източници в транспорта се
определя като отношение между потреблението на биогорива и енергия от
възобновяеми източници в транспорта и общото потребление на горива и енергия в
транспорта.
(2) Делът на биогорива, произведени от отпадъци, остатъци, нехранителни целулозни
материали и лигноцелулозни материали, се отчита в двоен размер.
(3) Потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници по ал. 1 включва
всички видове биогорива и възобновяеми източници, потребени в транспорта.
(4) Общото потребление на горива и енергия в транспорта включва потреблението на:
1. горивата за бензинови и дизелови двигатели;
2. биогоривата, потребени в автомобилния и железопътния транспорт;
3. електрическата енергия, потребена в транспорта.

(5) Изчисляването на електрическата енергия от възобновяеми източници, потребена във
всички видове електрически превозни средства, се определя като:
а) среден дял в Европейския съюз на електрическата енергия от възобновяеми източници,
потребена във всички видове електрически превозни средства, или
б) дял на електрическата енергия от възобновяеми източници в Република България,
отчетен две години преди отчетната година.
(6) При изчисляването на потреблението по ал. 3 и 4 електрическата енергия от
възобновяеми източници, потребена от електрически пътни превозни средства, е равна
на 2,5 пъти енергийното съдържание на вложената електрическа енергия от
възобновяеми източници.
Чл. 19. (1) Потреблението в автомобилния транспорт включва количествата горива и
енергия, както и смазочните масла, използвани от пътните превозни средства,
включително количествата, използвани от селскостопански транспортни средства по
шосетата.
(2) Потреблението по ал. 1 не включва:
1. горивата и енергията, използвани в стационарни двигатели;
2. горивата и енергията, използвани от тракторите извън пътната мрежа;
3. горивата и енергията, използвани за военни цели в пътните транспортни средства;
4. енергията, потребявана от двигатели на строителни площадки.
Чл. 20. Биогоривата и течните горива от биомаса, произведени от отпадъци и остатъци,
различни от отпадъците и остатъците от горското, селското и рибното стопанство и
аквакултурите, се отчитат за целите по чл. 2 само при условие, че отпадъците и
остатъците отговарят на критерия за устойчивост, определен в чл. 37, ал. 1, т. 4 ЗЕВИ,
както и че горивата отговарят на чл. 37, ал. 2 и 3 ЗЕВИ.

Чл. 21. Енергийното съдържание на горивата в транспорта се отчита със стойности, определени
съгласно приложението.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Местни топлофикационни системи" или "местни охладителни системи" са системи за пренос на топлинна
енергия с топлоносител пара, гореща вода или охладени течности от централен източник
за производството им по мрежа до множество сгради или обекти за използване за
отопление, битово горещо водоснабдяване, технологична топлина или охлаждане.
2. "Пасивни енергийни системи" са системи, които поддържат своя микроклимат самостоятелно, без да
използват активни отоплителни и/или охладителни системи.

§ 2. Тази наредба въвежда изисквания на Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от
възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви
2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ, L 140/16 от 5 юни 2009 г.).

§ 3. Разпоредбите на наредбата, които се отнасят за държавите - членки на Европейския съюз, се прилагат и за
държавите - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 13, ал. 7 ЗЕВИ.

§ 5. До създаването на Националната информационна система за потенциала, производството и
потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България данните по
чл. 7, ал. 2, т. 2 се събират при условията и по реда на наредбата по чл. 54 ЗЕВИ.

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
Приложение
към чл. 21

