
М О Т И В И 

към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Е-РД-04-3 от 

4 май 2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни 

спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите 

енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и 

начините за потвърждаването им 

 

С приетия през месец март 2021 г. Закон за изменение и допълнение на Закона 

за енергийната ефективност (ЗЕЕ) е регламентиран начинът, по който ще се определи 

националната цел за енергийната ефективност за 2030 г. За подпомагане изпълнението 

на националната цел за енергийна ефективност до 31 декември 2030 г. се въвежда 

схема за задължения за енергийни спестявания, както и алтернативни мерки, които да 

осигурят постигането на обща кумулативна цел за енергийни спестявания при крайното 

потребление на енергия за периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2030 г. 

Разликата между общата кумулативна цел и прогнозните енергийни спестявания от 

прилагането на алтернативните мерки се разпределя като индивидуални цели за 

енергийни спестявания между задължените лица по чл. 14а от ЗЕЕ: 

1. крайни снабдители, доставчици от последна инстанция, търговци с издадена 

лицензия за дейността "търговия с електрическа енергия", които продават 

електрическа енергия на крайни клиенти повече от 20 GWh годишно; 

2. топлопреносни предприятия и доставчици на топлинна енергия, които 

продават топлинна енергия на крайни клиенти повече от 20 GWh годишно; 

3. крайни снабдители и търговци на природен газ, които продават на крайни 

клиенти повече от 10 GWh годишно; 

4. търговци на течни горива, които продават на крайни клиенти повече от 2000 

тона течни горива годишно; 

5. търговци на твърди горива, които продават на крайни клиенти повече от 13 

хил. тона твърди горива годишно. 

Задължените лица могат да изпълняват мерки за повишаване на енергийната 

ефективност при всички крайни клиенти, като енергийните спестявания при крайните 

клиенти, постигнати след въвеждане на мерки за повишаване на енергийната 

ефективност, се доказват по реда и условията на Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. 

за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното 

потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, 

изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвърждаването им. 

С предлаганите изменения се осигурява възможност задължените лица да 

доказват постигнатите енергийни спестявания, освен чрез прилагане на методиките, 

разработени при условията и по реда на Наредба № Е-РД-04-3 и чрез прилагане на 

измерени енергийни спестявания, при които спестяванията от прилагането на дадена 

мярка или на пакет от мерки се определят чрез регистриране на действителното 

намаление на потреблението на енергия или чрез прилагане на стойности на енергийни 

спестявания в съответствие с резултати от независим мониторинг на предходни мерки 

за енергийна ефективност в сходни инсталации. 



Измененията в Наредба № Е-РД-04-3 ще осигурят възможност на задължените 

лица при изпълнение на мерки за енергийна ефективност да отчитат постиганите  

резултатите по разходоефективен начин. В същото време това дава възможност за 

доказване на всички установени количества спестявания на енергия, което ще 

допринесе за изпълнението на националната кумулативна цел на България. 


