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Списък на използваните съкращения 

 
МЕ  Министерство на енергетиката 

МРРБ  Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МОСВ  НМинистерство на околната среда и водите 

АУЕР Агенция за устойчиво енергийно развитие 

ФЕЕВИ Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници 

ВИЕ Възобновяеми източници на енергия 

ВЕЦ Водноелектрическа централа 

ВтЕЦ Вятърна електрическа централа 

ФЕЦ  Фотоволтаична електроцентрала 

КЕВР Комисия за енергийно и водно регулиране 

ДПЕ Децентрализирано производство на енергия 

ЕБВР Европейска банка за възстановяване и развитие 

ЕЕ Енергийна ефективност 

ЕЕС Електроенергийна система 

ЕФРСР Европейски фонд за развитие на селски райони 

ЕРП Електроразпределително предприятие 

ЕС Европейски съюз 

ЕФРР Европейски фонд за развитие на регионите 

ЗБР Закон за биологичното разнообразие 

ЗЕВИ Закон за енергията от възобновяеми източници 

ЗВ Закон за водите 

ЗЕ Закон за енергетиката 

ЗЕЕ Закон за енергийната ефективност 

ЗЗТ Закон за защитените територии 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗУТ Закон за устройство на територията 

ЗЧАВ Закон за чистотата на атмосферния въздух  

ИКТ Информационни и комуникационни технологии 

КЕП Крайно енергийно потребление 

КЛЕЕВЕИ      Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници 

НПДЕВИ  Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници 

БГВ  Битово горещо водоснабдяване 

НДЕФ Национален доверителен екофонд 

НЕК Национална електрическа компания 
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НСИ Национален статистически институт 

ОП Оперативна програма 

ПГ Парникови газове 

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и води 

СИ Съвместно изпълнение 

СТЕ на ЕС Схема за търговия с емисии на Европейския съюз  

ТБС Търгуеми бели сертификати 

ФЕ Фотоволтаична енергия 

УО Улично осветление 

ПО Парково осветление 

 

Мерни единици 

ktoe килотон нефтен еквивалент 

kV киловолт, мерна единица за електрическо напрежение  

kW киловат, мерна единица за електрическа мощност 

kWp киловат, мощност на фото – електричен модул при стандартни условия  

MW Мегават, мерна единица за електрическа мощност 

MWh Мегават час = 0,085984522786 т.н.е., мерна единица за енергия 1 MWh = 3,6 GJ = 0,0860 toe 

t Тон 

toe тон нефтен еквивалент 1 toe = 11,63 MWh, нестандартна мерна единица за енергия 

GJ Гигаджаул 
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1. Въведение. 

Настоящата „Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВИЕ и 

биогорива в Община Пловдив за периода 2020 – 2023 г.“ е съставена на основание на чл. 10, ал. 1 и 

ал. 2 от ЗЕВИ, според които, кметовете на общини са задължени да разработят общински 

дългосрочни и краткосрочни програми за използването на енергията от ВИ. 

В „Дългосрочната програма за насърчаване използването на енергия от ВИЕ и биогорива в 

Община Пловдив за периода 2020 – 2030 година“ са разработени политики и мерки, планирани за 

изпълнение от Община Пловдив за десетгодишен период. Настоящата, Краткосрочна програма, 

обхващайки периода до 2023 година има за задача да детайлизира подхода и методите за реализация 

на планираните проекти в приоритетните обекти на интервенция. 

 

2. Цел на Програмата. 

За постигане на глобалната национална цел за намаляване на въглеродните емисии до 50 % в 

рамките на периода до 2030 година, Община Пловдив следва да изпълнява интегрирани проекти, 

съчетаващи въздействия, както за намаляване на потреблението на горива и енергия, така и със 

стремеж за прилагане на съвременни технологии и използване на ВИЕ. По този начин ще се 

реализират кумулативно ефектите от енергоспестяване, съчетани с максимално намаление на 

въглеродни емисии. 

Община Пловдив има разработена „Програма за енергийна ефективност на Община 

Пловдив за периода 2020 – 2025 година“, както и „Дългосрочна програма за насърчаване 

използването на енергия от ВИЕ и биогорива в Община Пловдив за периода 2020 – 2030 година. 

Базирайки се на съдържащите се в тези две програми анализи и поставени цели, в 

настоящата програма са детайлизирани потенциалните проекти и конкретни обекти за 

интервенция до 2023 г., в които съвместно ще се прилагат пакети ЕСМ и икономически 

обосновани мерки за използване на ВИ. Ползите от реализацията на Програмата определят и 

нейните цели: 

 Намаляване на годишния разход на енергия; 

 Намаляване емисиите от СО2 (въглероден диоксид); 

 Подобряване на екологичното състояние на гр. Пловдив; 

 Подобрен комфорт на обитаване в сгради с въведени ВИЕ. 

 

3. Избрани на обекти за интервенция. Проекти. 

За периода от 2021 до 2023 година, в съответствие с дългосрочната програма за ВИЕ и 

програмата за ЕЕ, са планирани следните обекти за интервенция: 
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3.1 Обекти – сграден фонд: 

Таблица № 1: Приоритетни детски градини ясли и училища за енергоефективно саниране + проекти за ВИЕ 

№ 

по 

ред 

Наименование Адрес 

Слънчево - 

колекторна 

инсталация 

за БГВ 

Фотоволтаична 

централа на 

електроенергия 

Забележка 

1 

ДЕТСКА  

ГРАДИНА  

"ЕДЕЛВАЙС" 

ул. "ТЕОФАН 
РАЙНОВ" № 4 

да да 

За обекта има издадено Разрешение за строеж, както 
и налична проектна документация, но не са 

предвидени мерки по ВИЕ. Изпълнение на слънчево 

– колекторна система за БГВ е възможно само за 
кухненски блок. За изграждане на ФЕЦ и слънчево-

колекторна система за БГВ е необходимо 

допълнително проектиране при наличие на осигурено 
финансиране. 

2 
Детска градина 

"Мая" 

гр.Пловдив, 

ул."Иван 
Гарванов" № 28-А 

да да 

За обекта има издадено Разрешение за строеж, както 

и налична проектна документация, в която е 
предвидено изграждането на слънчево - колекторна 

инсталация за БГВ. За изграждане на ФЕЦ е 

необходимо допълнително проектиране при наличие 
на осигурено финансиране. 

3 ДГ "Осми март" 
гр.Пловдив ,ул. 

"Даме Груев" 1 
да да 

За обекта не е правено обследване за енергийна 

ефективност, не е изготвен и технически паспорт. 
Възможно е, при последващо саниране на сградата да 

се изгради, както ФЕЦ, така и слънчево – колекторна 

инсталация за БГВ. 

4 ДГ " Десислава" 
ул. "Светослав 

Тертер"3 
да да 

За обекта има издадено Разрешение за строеж, както 
и налична проектна документация, в която е 

предвидено изграждането на слънчево - колекторна 

инсталация за БГВ. За изграждане на ФЕЦ е 
необходимо допълнително проектиране при наличие 

на осигурено финансиране. 

5 
Детска градина 

"Здравец" 

гр. Пловдив, ул. 

"Георги 
Икономов" 12-а 

да да 

За обекта ще се изготви безвъзмездно повторно 
обследване по програма Хоризонт 2020 до март 2021 

г. В изтеклото обследване не е било предвидено 

изграждането на соларна инсталация за битова 
гореща вода, въпреки, че има условия за това. БГВ-то 

е реализирано от 500 литров бойлер с една 

серпентина от газов котел през зимата и от ел. 
бойлери през летния период. Не е било предвидено и 

подмяна на вътрешната отоплителна инсталация, но 

това е крайно наложително към момента. 
Изграждането на фотоволтаична централа на 

електроенергия е оправдано и рентабилно. Всички 

мерки ще се заложат в новото обследване. 

6 ДГ „Светлина“ 
гр. Пловдив, ул. 

"Болград" № 12 
да да 

Издадено валидно Разрешение за строеж, както и 

налична проектна документация, в която е 

предвидено изграждането на слънчево - колекторна 

инсталация за БГВ. За изграждане на ФЕЦ е 

необходимо допълнително проектиране при наличие 

на осигурено финансиране. 

7 

Детска ясла № 10 

- "Детска ясла на 

мечтите" 

ул. "Богомил" № 6 не да 
За изграждане на ФЕЦ е необходимо допълнително 
проектиране при наличие на осигурено финансиране. 

8 

Детска ясла № 18 

- "Вълшебно 

детство" 

бул. "Васил 
Априлов" № 120А 

да да 

В детската ясла има изградена централна система за 

БГВ. За този обект е оправдано да се предвиди 
изграждането на слънчево - колекторна инсталация за 

БГВ, както и ФЕЦ. 

9 
Детска ясла 

''Слънчев рай'' 

гр. Пловдив, ул. 

Светослав Тертер 

№ 5 

да да 

В детската ясла има изградена централна система за 
БГВ. За този обект е оправдано да се предвиди 

изграждането на слънчево – колекторна инсталация 

за БГВ, както и фотоволтаична централа на 
електроенергия. За обекта ще се изготви 

безвъзмездно повторно обследване по програма 

Хоризонт 2020 до март 2021 г. В изтеклото 
обследване е било предвидено изграждането на 

соларна инсталация за БГВ. Това ще се запази при 

актуализацията на обследването, като се заложи и 
изграждането на ФЕЦ. 
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10 ДЯ "Мечо Пух" 
гр. Пловдив , бул. 

"Дунав" 69 
да да 

В детската ясла има изградена централна система за 
битова гореща вода (БГВ). За този обект е оправдано 

да се предвиди изграждането на слънчево - 

колекторна инсталация за БГВ, както и ФЕЦ. В 
изтеклото обследване е било предвидено 

изграждането на соларна инсталация за битова 

гореща вода. Това ще се запази при актуализация на 
обследването, но ще се заложи и изграждането на 

фотоволтаична централа на електроенергия. 

11 ОУ "Елин Пелин" Пловдив не да 

За обекта е изготвено обследване през 2020 г. с 

валиден сертификат, но не се предвижда промяна на 
отоплителните електрическите акумулиращи печки. 

Не са предвидени и системи за ВИЕ. Изграждането на 

ФЕЦ е оправдано и рентабилно, но следва да се 
осигури финансиране. 

12 
СУ "Цар Симеон 

Велики " 
Пловдив не да 

Изграждането на ФЕЦ е оправдано и рентабилно, но 

трябва да се осигури финансиране. 

13 
Основно училище 

"Тодор 

Каблешков" 

гр.Пловдив, ул. 

Елена № 6 
не да 

Изграждането на ФЕЦ е оправдано и рентабилно, но 

трябва да се осигури финансиране. 

 

В сградите по таблица № 1 се планира изпълнението на следните дейности: 

а/ Обследване за енергийна ефективност съгласно ЗЕЕ, което по своята същност представлява 

предпроектно проучване. В резултат от обследването ще бъде избран икономически ефективен пакет 

от ЕСМ за цялотно саниране на сградите, както и ще бъдат определени мерките за изпълнение на 

системи и съоръжения за оползотворяване на ВИЕ. За част от обектите има разработени 

инвестициони проекти и издадени разрешения за строеж, като в тях е планирано изпълнението на 

слънчево – колекторни системи за БГВ; 

б/ Инвестиционно проектиране за енергоефективното саниране и прилагането на системи и 

съоръжения за оползотворяване на ВИЕ – само за обектите, за които няма проектна документация; 

в/ Определяне на източника на финансиране (кандидатстване за финансиране); 

г/ Реализация на проектите; 

д/ Отчет на изпълнението; 

е/ Мониторинг и оценка на постигнатите спестявания и произведена енергия от ВИ. 

 

3.2 Съществуващи слънчево – колекторни инсталации за производство на БГВ: 

Изпълнените в различни периоди проекти по изграждане на слънчево – колекторни 

инсталации за производство на БГВ се експлоатират от персонал, който не е технически подготвен за 

тяхната правилна поддръжка и ремонт. Допълнително, изградените вече системи са с изтекли 

гаранционни срокове съгласно ЗУТ. Поради тези причини и с цел по – пълното използване на 

потенциала за оползотворяване на енергията от ВИ от тези системи, следва да се планират и изпълнят 

следните дейности: 

а/ Обследване състоянието на изградените през годините соларни инсталации за БГВ; 

б/ Планиране на финансиране за възлагане на дейностите по поддръжка и ремонт на 

инсталациите; 

в/ Планиране на финансиране за възлагане на дейностите по последваща автоматизация на 

системите, с цел избягване на субективната намеса на експлоатационния персонал (предимно в ДГ и 

ДЯ); 

г/ Планиране на финансирането на мероприятия за мониторинг на постигнатите спестявания. 

 

Необходимите средства за описаните по – горе дейности са показани в Таблици № 6 и 7.  
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3.3 Обекти – системи за улично и парково осветление (УО и ПО): 

Община Пловдив е подала проектно предложение по процедура BGENERGY - 2.001 - 

„Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено 

осветление на общините“ по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна 

сигурност" (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014 – 2021 г. Обследването за енергийна ефективност, което е основа за разработване 

на документацията за кандидатстване е изпълнено за следните ареали: 

а/ Район Централен със СУО-1 между: бул. “Копривщица“, бул. "Марица-юг“, бул. "Руски", 

бул. “Хр. Ботев" 

Фиг. № 1 Ареал за интервенция улично осветление в Район „Централен“ 

 
 

б/ Район Южен със СУО-2 между: ул."Коматевско шосе", ул. "Акд. Петър Динеков", бул. 

"Македония", бул. "Н. Вапцаров". 

Фиг. № 2 Ареал за интервенция улично осветление в Район „Южен“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мерките за енергийна ефективност и използване на енергия от ВИ и за двата ареала, 

включват: 

 Подмяна на съществуващите осветителни тела с модерни ефективни светодиодни 

осветители; 

 Въвеждане на ефективно автоматично управление, контрол и енергиен мониторинг на 

енергоконсумацията от системите за УО; 

 Въвеждане на възобновяеми енергийни източници за електрозахранване на системите 

за УО. 
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Община Пловдив е класирана за безвъзмездно финансиране за обновяване на уличното си 

осветление на упоменатите райони, като предстои сключване на договор през 2021 г. 

 

4. Очаквани резултати. 

4.1 Сграден фонд. 

При успешна реализация на планираните проекти, включително с изпълнение на инсталации 

за оползотворяване на енергия от ВИ в приоритетните обекти за интервенция, прогнозните 

количества произведена „зелена енергия“ и спестени емисии от замяна на конвенционални 

енергоизточници, са показани в следващата таблица: 

Таблица № 2: Прогнозно производство на възобновяема енергия от проекти за ВИЕ - ДГ, ДЯ и Училища 

Прогнозно производство на възобновяема енергия от проекти за ВИЕ - ДГ, ДЯ и Училища 

№ по 

ред 
Наименование Адрес 

Годишно 

производство на 

БГВ, kWh 

Годишна 

икономия на 

емисии СО2, t 

Годишно 

производство 

на 

електроенергия 

kWh 

Годишна икономия 

на емисии СО2, t 

1 
ДЕТСКА  ГРАДИНА  

"ЕДЕЛВАЙС" 

ул. "ТЕОФАН РАЙНОВ" 

№ 4 
6600 5,4 8000 6,55 

2 Детска градина "Мая" 
гр.Пловдив, ул."Иван 

Гарванов" № 28-А 
16598 13,59 8000 6,55 

3 ДГ „Светлина“ 
гр. Пловдив, ул. "Болград" 

№ 12 
16598 13,59 8000 6,55 

4 ДГ "Осми март" 
гр.Пловдив ,ул. "Даме 

Груев" 1 
16598 13,59 8000 6,55 

5 ДГ " Десислава" ул. " Светослав Тертер"3 16598 13,59 8000 6,55 

6 Детска градина "Здравец" 
гр. Пловдив, ул. "Георги 

Икономов" 12-а 
16598 13,59 8000 6,55 

7 
Детска ясла № 10 - "Детска 

ясла на мечтите" 
ул. "Богомил" № 6 0 0 8000 6,55 

8 
Детска ясла № 18 - 

"Вълшебно детство" 

бул. "Васил Априлов" № 

120А 
11107 9,1 8000 6,55 

9 Детска ясла ''Слънчев рай'' 
гр. Пловдив, ул. Светослав 

Тертер № 5 
11107 9,1 8000 6,55 

10 ДЯ "Мечо Пух" 
гр. Пловдив , бул. "Дунав" 

69 
11107 9,1 8000 6,55 

11 ОУ "Елин Пелин" Пловдив 0 0 48000 39,31 

12 СУ "Цар Симеон Велики " Пловдив 0 0 48000 39,31 

13 
Основно училище "Тодор 

Каблешков" 
гр.Пловдив, ул. Елена № 6 0 0 48000 39,31 

14 Общо 122911 100,65 224000 183,43 

 

4.2 Системи за УО и ПО 

При успешна реализация на планираните проекти, включително с изпълнение на инсталации 

за оползотворяване на енергия от ВИ в системите за УО и ПО, прогнозните количества произведена 

„зелена енергия“ и спестени емисии от замяна на конвенционални енергоизточници, са показани в 

следващите таблици: 
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Таблица № 3.1: Прогнозно производство на възобновяема енергия от проекти за ВИЕ и икономии на енергия  – УО „Централен“ 

Икономии 

kWh/год  лв/год 

711702  133088 

Спестени 

емисии 

СО2, тон 

 
582,88 

Инвестиция 

система за УО 

Район „Централен“ 
 

ЕСМ 1 – Подмяна на съществуващите осветителни тела със съвременни светодиодни осветители 

ЕСМ 2 – Система за автоматично управление (САУ) и енергиен мониторинг на уличното осветление 

ЕСМ 3 – ВИЕ фотоволтаична инсталация 5,1 kWp 

общо 

лева с ДДС 

622480 

 

Таблица № 3.2: Прогнозно производство на възобновяема енергия от проекти за ВИЕ и иконо ии на енергия – УО „Южен“ 

Икономии 

kWh/год  лв/год 

357761  67376 

Спестени 

емисии 

СО2, тон 

 
293,00 

Инвестиция 

система за УО 

Район „Южен“ 
 

ЕСМ 1 – Подмяна на съществуващите осветителни тела със съвременни светодиодни осветители 

ЕСМ 2 – Система за автоматично управление (САУ) и енергиен мониторинг на уличното осветление 

ЕСМ 3 – ВИЕ фотоволтаична инсталация 5,1 kWp 

общо 

лева с ДДС 

324476 

 

5. График за изпълнение. 

Графикът за изпъление на приоритетните проекти е съобразен с „Дългосрочната програма за 

насърчаването на използването на енергия от ВИЕ и биогорива в Община Пловдив за периода 2020 – 

2030 г.“, както и с програмата за енергийна фективност. 

Разпределението на проекто – бюджетите е показано в следващата таблица: 

 

Таблица № 4: График за изпълнение 

№ по 

ред 
Дейност 

Общо необходимо 

финансиране, лв с ДДС 

Разпределение на дейности и суми по години 

2021 2022 2023 

1 
Приоритетни детски градини, ясли и 
училища. Проекти за ВИЕ - слънчеви 

колектори за БГВ 

372000 87200 87200 197600 

2 

Приоритетни детски градини, ясли и 

училища. Проекти за ВИЕ -фотоволтаични 

покривни централи 

265000 53000 53000 159000 

3 

Сервизно обслужване, ремонт и 

мониторинг на съществуващи слънчево - 

колекторни инсталации за БГВ 

120000 40000 40000 40000 

4 
Системи за УО и ПО - фотоволтаични 

централи (по проект финансиран от ЕИП)* 
1200000 600000 600000 0 

5 Общо 1957000 780200 780200 396600 
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6. Проектобюджет – източници на финансиране. 

Основавайки се на анализираните възможности за осигуряване на финансиране в 

„Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВИЕ и биогорива в Община 

Пловдив за периода 2020 – 2030 година“, по – долу е показано прогнозното разпределение на 

източниците на финансиране по отделните групи проекти: 

 

Таблица № 5: Източници на финансиране 

№ по 

ред 
Дейност 

Източници на финансиране 
Потенциално възможни източници на 

допълнително финансиране 

Собствени 

средства на 

Община Пловдив 

(подготовка на 

документи за 

кандидатстване, 

вкл. проектиране) 

Привлечено 

безвъзмездно 

финансиране 

ЕСКО 

договори 

Нисколихвени 

кредити по 

програми на 

ЕС (Зелена 

сделка) 

Фонд 

мениджър на 

финансови 

инструменти 

1 

Приоритетни детски 

градини, ясли и училища. 

Проекти за ВИЕ - слънчеви 

колектори за БГВ 

15000 357000 Възможен Възможен Възможен 

2 

Приоритетни детски 

градини, ясли и училища. 

Проекти за ВИЕ -

фотоволтаични покривни 

централи 

13250 251750 Възможен Възможен Възможен 

3 

Сервизно обслужване, 

ремонт и мониторинг на 

съществуващи слънчево - 

колекторни инсталации за 

БГВ 

120000 0 Неприложимо Неприложимо Неприложимо 

4 

Системи за УО и ПО - 

фотоволтаични централи (по 

проект финансиран от ЕИП) 

0 1200000 Възможен Възможен Възможен 

5 Общо 148250 1808750  --- ---  ---  

 

Посочените в Таблица № 7 собствени средства на Община Пловдив следва да бъдат 

планирани за изпълнение на подготовка на проектите, включително обследвания, инвестиционно 

проектиране и кандидатстване за безвъзмездно финансиране. За четири от сградите на детски 

градини е изпълнено инвестиционно проектиране за слънчево – колекторни инсталации и са 

направени обследвания за енергийна ефективност (с изтекла валидност на сертификатите), а за ОУ 

„Елин Пелин“ има изпълнено обследване, но в него не са планирани мерки отнасящи се до ВИЕ. 

 

7. Заключение. 

Настоящата Програма е пряко обвързана с „Дългосрочна програма за насърчаване 

използването на енергия от ВИЕ и биогорива в Община Пловдив за периода 2020 – 2030 година“ и 

„Програма за енергийна ефективност на Община Пловдив за периода 2020 – 2025 г.“. Комплектът от 

програми в областта на ЕЕ и ВИЕ са в непрекъсната релативна връзка, като изпълнението им следва 

да бъде планово и в синхронизиран график. Основните цели при паралелното изпъление на двете 

програми са: 

а/ Постоянното и планово намаляване на използването на енергия и горива от 
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конвенционални източници на територията на Община Пловдив; 

б/ Намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух; 

в/ Увеличаване на производството на енергия от ВИ – „зелена енергия“, за задоволяване на 

собствени нужди на обекти, собственост на Община Пловдив; 

г/ Създаване на качествено подобрени условия на обитаване и комфорт в сградния фонд на 

Община Пловдив; 

д/ Непрекъснато подобряване на градската среда; 

е/ Намаляване на риска за здравето на населението; 

ж/ Създаване на по – добри условия за развитие на конкурентоспособността на местния 

бизнес в „зелена среда“. 

Наблюдението и отчитането на настоящата програма се извършва от общинският съвет, които 

определя достигнатите нива на потребление на енергия от ВИ на територията на общината, 

вследствие изпълнението на програмата. Програмата се отчита пред областния управител и 

Изпълнителния директор на АУЕР. За успешния мониторинг на програмите е необходимо да се прави 

периодична оценка на постигнатите резултати, като се съпоставят получените ползи с вложените 

финансови средства, което служи като основа за определяне на ефективността от реализацията на 

проектите. 

Нормативно е установено изискването за предоставяне на информация за изпълнението на 

общинските програми за насърчаване използването на енергия от ВИ (чл. 8, ал. 2 от Наредба № РД – 

16 – 558 от 08.05.2012 г.), което се извършва ежегодно и се представя в АУЕР. 

 

 

 

 

Настоящата Програма е отворен документ. Тя може периодично да се допълва и 

изменя, съобразно настъпилите промени в националното и европейското законодателство, 

планирани и приети програмни бюджети на ЕС и други фактори със стратегическо значение. 

 

 

Настоящата програма е приета на заседание на Общински съвет на Община Пловдив с 

решение № 9, взето с протокол № 1 от 26.01.2021г. и влиза в сила от 10.02.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВИЕ и биогорива в Община Пловдив за 

периода 2020 – 2023 година 

12  

Списък на използваните източници 

  

Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници до 2020 г. 

План за възстановяване и устойчивост на Република България (Проект) – октомври 2020 г. 

Национална програма за енергийна ефективност Република България (Проект) 2021 – 2030 г. 

Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия 2015 - 2020 г. 

НАЦИОНАЛНА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА  ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА  СГРАДИТЕ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ И 

ЧАСТНИЯ  НАЦИОНАЛЕН ЖИЛИЩЕН И ТЪРГОВСКИ СГРАДЕН ФОНД 2016-2020 г. 

Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България (Проект) 2021 – 2030 г. 

Интегрирана териториална стратегия за развитие на „Южен централен регион“ 2021 – 2027 г. 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Пловдив 2013 г. 

 Концепция за пространствено развитие на Община Пловдив 2015 – 2025 г. 

Закон за енергията от възобновяеми източници 

Закон за енергийната ефективност 

Закон за устройство на територията 

Закон за енергетиката 

Директива 2012/27/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната 

ефективност 

Директива 2010/31/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните 

характеристики на сградите 

 ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/844 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30.05.2018 г. 


