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Комбинирано производство на топлинна и електрическа 
енергия —  

продуктов информационен лист за екологосъобразни 
обществени поръчки 

 
Екологосъобразните обществени поръчки (ЕОП) представляват доброволен 
инструмент. В настоящия информационен лист се прави обобщение на критериите на 
ЕОП, разработени за продуктовата група „Комбинирано производство на топлинна и 
електрическа енергия“ (КПТЕ). Подробно описание на основанията за подбор на тези 
критерии, както и позовавания на източници на  допълнителна информация са дадени в 
Информационния доклад (Background Report). 
 
Препоръките относно екологосъобразното закупуване са дадени под формата на две 
групи критерии: 

• основните критерии са подходящи за използване от всеки възлагащ орган във 
всички държави-членки и се отнасят до основните въздействия върху околната 
среда. Те са предназначени да се използват с минимални допълнителни 
проверочни дейности или увеличения на разходите, 

 
• подробните критерии са за онези, които желаят да закупят най-добрите 

продукти, които се предлагат на пазара. Във връзка с тях може да са 
необходими допълнителни проверочни дейности или малко увеличение на 
разходите в сравнение с други продукти със същото предназначение. 

 
В рамките на основните и подробните критерии указанията следват 
последователността на различните  фази от процедурата на една обществена поръчка, 
като са посочени най-добрите начини за интегриране на екологичните критерии във 
всяка една фаза: 
 

• Предмет — това е наименованието на търга, т.е. кратко описание на продукта, 
работите или услугите, които следва да бъдат предоставени. 

• Технически спецификации — следва да съдържат ясно, точно и пълно описание 
на изискването и стандарта, на който стоките, работите или услугите трябва да 
отговарят. Описание на минималните технически спецификации, на които 
трябва да отговарят всички тръжни оферти. Определят се специфични 
екологични критерии, включително показателите и нивата, които следва да 
бъдат постигнати за конкретни продукти.  

• Критерии за подбор — те се основават на капацитета/способността на 
учстниците в търга да изпълнят договора. Те помагат за определяне на 
подходящи доставчици, например да се гарантира наличието на подходящо 
обучен персонал или подходящи политики и процедури в областта на околната 
среда. 

• Критерии за възлагане — критериите за възлагане, на база на които 
възлагащият орган ще сравнява офертите и ще базира възлагането на 
поръчката. Критериите за възлагане не са критерии от типа „минава/отпада“, 
което означава, че е възможно неотговарящите на някои критерии оферти за 
продукти все пак да продължат да бъдат разглеждани като възможности за 
окончателното решение, в зависимост от тяхната оценка по другите критерии за 
възлагане.  

• Клауза за изпълнение на договора — посочва условията, които следва да бъдат 
удовлетворени при изпълнение на договора, например как следва да се 
предоставят стоките или услугите, в това число информации или инструкции за 
продуктите, които трябва да бъдат дадени от доставчика. 

 
Следва да се отбележи, че изпълнителят е задължен да спазва съществуващата 
правна рамка. 
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Когато във връзка с проверката на съответствието с критериите е посочено, че могат да 
бъдат използвани други подходящи средства за доказване, последните биха могли да 
включват техническа документация от производителя, доклад за изпитване от признат 
орган или друго подходящо доказателство. Възлагащият орган ще трябва да се увери, 
според случая, от техническа/правна гледна точка, дали представеното доказателство 
може да се счита за подходящо.    
 
 
1. Определение и приложно поле 
 
Приложното поле за целите на настоящата спецификация за екологосъобразни 
обществени поръчки (ЕОП) е определено по-долу въз основа на Директивата относно 
когенерацията. За целите на настоящата спецификация за ЕОП когенерацията е 
определена като „едновременно производство на топлинна енергия и електрическа 
и/или механична енергия“. Критериите се отнасят за когенерационни агрегати, което 
означава агрегати, които може да работят в режим на комбинирано производство на 
топлинна и електрическа енергия.  

Когато критериите се отнасят за големина когенерационни агрегати със специални 
размери, т.е. за малки или микро когенерационни агрегати, са в сила следните 
определения: 

- „микро когенерационен агрегат“ означава когенерационен агрегат с максимална 
електрогенерираща мощност под 50 kWе,  

- „малкомащабна когенерация“ означава когенерационни агрегати с инсталирана 
електрогенерираща мощност под 1 MWe. 

 
Включена е пълната гама от мащаби на КПТЕ, поради възможностите за закупуване 
посредством ЕОП на инсталации за КПТЕ от страна на правителствени организации за 
видовете приложения, изброени в информационния доклад (background report). Освен 
за сгради от обществения сектор, като училища и болници, КПТЕ може да се купува 
също така за по-малки сгради, като например жилища за отделни общности или 
топлофикационни системи с различна големина. 
 
При вземането на решение дали бъде избрана инсталация за КПТЕ е важно е да се 
вземат предвид икономически обоснованите потребности от топлинна енергия, както и 
търсенето на електроенергия. Преди да избере използването на КПТЕ, възлагащият 
орган следва да прецени дали има достатъчна необходимост от топлинна енергия, 
обуславяща прилагането на КПТЕ, и да анализира също така предимствата и 
недостатъците на други варианти, като например използването на електроенергия от 
мрежата. 
 
Произведената електроенергия и топлинна енергия могат да се използват също така за 
охлаждане, въпреки че самото студопроизводство не се извършва пряко от 
инсталацията за КПТЕ и по тази причина не е включено или допълнително разгледано 
в настоящите критерии на ЕОП. Например топлината, генерирана от една инсталация 
за КПТЕ, може да се използва за задействане на абсорбционен хладилен агрегат или 
агрегат на климатична инсталация,.но ефективността на охлаждането ще представлява  
показател на съответния хладилен агрегат, а не на инсталацията за КПТЕ. Критериите 
за ЕОП на климатични инсталации са разработени като част от отделна продуктова 
група. 

 
2. Ключови въздействия върху околната среда 
 
Обичайно главната полза за околната среда от КПТЕ се състои в намаления разход на 
гориво в сравнение с обичайната ситуация на разделно генериране на електроенергия 
и топлинна енергия, въпреки че не е възможно да се избегнат въобще емисиите на 
парникови газове.  



Продуктов информационен лист — комбинирано производство на топлинна и 
електрическа енергия  

3 от 10 

• Следователно, основните критерии имат отношение към общата енергийна 
ефективност и съответните икономии на първична енергия. 

• Подробните критерии, в това число критериите за възлагане, насърчават 
въвеждането на такива икономии на първична енергия (ИПЕ), които надхвърлят 
минималните изисквания, както и инсталации, имащи по-добри показатели по 
отношение на емисиите в атмосферата в сравнение с минималните изисквания. 

 
 
Ключови въздействия върху 

околната среда 
 Подход на ЕОП 

 
• Въздействие, свързано с 

добива на фосилни горива 
• По-голяма консумация на 

гориво при разделно 
производство на 
електрическа и топлинна 
енергия  

• Емисии на въглероден 
двуокис от генерирането на 
електрическа и топлинна 
енергия 

• Замърсяване на въздуха от 
други емисии във въздуха, 
напр. CO, NOx, SO, прах 

 
 
 

  
• Насърчаване на използването на 

агрегати за КПТЕ, които 
преобразуват горивата в 
електрическа и топлинна енергия 
с максимален к.п.д., така че се 
икономисват ресурси и се 
свеждат до минимум емисиите на 
парникови газове 

• Насърчаване на използването на 
КПТЕ с ниски емисии на 
замърсители на въздуха  

• Насърчаване на КПТЕ с оглед 
намаляване потреблението на 
фосилни горива в сравнение със 
съответното потребление 
разделното производство на 
електроенергия и топлоенергия 

• Използване на високоефективно 
КПТЕ, с оглед допринасяне за 
намаляване на емисиите на 
въглероден двуокис  

• Насърчаване на използването на 
КПТЕ с ниски емисии на 
замърсители на въздуха 

• Насърчаване използването на 
високоефективно КПТЕ, имащо 
по-добри показатели в сравнение 
с изискванията на 
законодателството. 

 
 
Забележка: редът на посочване на въздействията не отразява непременно реда на 
тяхната важност. 
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3. Критерии за екологосъобразни обществени поръчки (ЕОП) за 
комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия  

 
3.1. Основни критерии за екологосъобразни обществени поръчки 

(ЕОП) за комбинирано производство на топлинна и електрическа 
енергия 

 
ПРЕДМЕТ 
 
Закупуване на ефективно оборудване или инсталация за комбинирано производство на 
топлинна и електрическа енергия.   
 
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

1. С цел да се гарантира ефективното преобразуване на енергия в топлинна 
енергия или електроенергия, агрегатът следва да има общ к.п.д.1 минимум 75 % 
в съответствие с Приложение II, буква а), подточка i), или съответно минимум 
80 % в съответствие с Приложение II, буква а), подточка ii), ако икономиите на 
първична енергия се изчисляват в съответствие с Приложение III, буква б), или 
над 70 %, ако икономията на първична енергия е изчислена в съответствие с 
Приложение III, буква в), за инсталации за КПТЕ с електрогенерираща мощност 
над 25 MWе в съответствие с член 12, параграф 2 2. 

 
Проверка: Участникът в търга3 следва да представи писмено доказателство, че 
инсталацията отговаря на изискваните критерии за високоефективно КПТЕ. 
 
 

 
2. Инсталациите за КПТЕ следва да отговарят на изискванията за високоефективно 
КПТЕ, както са определени в Директива 2004/8/ЕО за КПТЕ и накратко могат да 
бъдат изразени както следва: 

 
• агрегатите за КПТЕ с инсталирана мощност под 1 MWe трябва определено 

да дават безспорни икономии на енергия в сравнение с разделното 
производство на топлинна и електрическа енергия, като за сравнението се 
използват хармонизирани референтни стойности. По отношение на микро 
когенерационните агрегати (с електрогенерираща мощност под 50 KWe) 
изчисляването на икономиите на първична енергия може да се основава на 
сертифицирани данни, 

• агрегатите за КПТЕ с инсталирана електрогенерираща мощност над 1 MWe 

трябва да дават икономии на първична енергия от най-малко 10 % в 
сравнение с разделното производство на топлоенергия и електроенергия, 
като за сравенението се използват хармонизирани референтни стойности4. 

 
Проверка: Икономиите на първична енергия следва да бъдат демонстрирани, 
като се използва методиката, посочена в Приложение III към Директивата за 
КПТЕ. Участникът в търга следва да предостави писмено потвърждение, че тези 

                                                 
1 „Общият к.п.д.“ се определя като се раздели годишната сума на произведената електроенергия и механична 
енергия и произведената полезна топлоенергия на използваното количество гориво за целите на производство на 
топлоенергия в режим на когенерация и за брутното производство на електроенергия и механична енергия. 

 
2  Всички позовавания на Приложения и членове в този критерий се отнасят за Директивата за КПТЕ.  
3  „Участник в търга“ може да означава доставчик на оборудването — в случай на опакован продукт или може да 
означава предприемач, когато доставчикът на горивното съоръжение не носи отговорност за работата на окончателната 
инсталация. Съответното удостоверяване  следва да се иска от най-подходящите лица в зависимост от конкретните 
обстоятелства. 
 
4  Хармонизираните референтни стойности позволяват сравнение на когенерацията с най-добре работещите 
техники за разделното производство на топлинна и електрическа енергия, използващи същата горивна база. 
 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:032:0183:0188:EN:PDF. 
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критерии ще бъдат постигнати, като посочи при какви конкретни 
експлоатационни условия ще стане това. По отношение на микро 
когенерационните агрегати могат да се използват сертифицирани данни. 

 
 

3.2. Подробни критерии за екологосъобразни обществени поръчки 
(ЕОП) за комбинирано производство на топлинна и електрическа 
енергия 

 
ПРЕДМЕТ 
 
Закупуване на ефективно оборудване или инсталация за комбинирано производство на 
топлинна и електрическа енергия.   
 
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ  
 

1. С цел да се гарантира ефективното преобразуване в топлинна енергия или 
електроенергия, агрегатът следва да има общ к.п.д. минимум 75 % в 
съответствие с Приложение II, буква а), подточка i) или съответно минимум 80 % 
в съответствие с приложение II, буква а), подточка ii)5, ако икономиите на 
първична енергия се изчисляват в съответствие с Приложение III, буква б), или 
над 70 %, ако икономията на първична енергия е изчислена в съответствие с 
Приложение III, буква в) за централи за КПТЕ с електрогенерираща мощност по-
голяма от 25 MWе в съответствие с член 12, параграф 2 6.  
 
  
Проверка: Участникът в търга 

следва да представи писмено доказателство, че 
инсталацията отговаря на изискваните критерии за високоефективно КПТЕ. 
 

2. Инсталацията за КПТЕ следва да отговаря на изискванията за високоефективно 
КПТЕ, както е определено в Директива 2004/8/ЕО за КПТЕ и очертано, както 
следва: 

 
• агрегатите за КПТЕ с инсталирана електрогенерираща мощност под 1 MWe 

трябва да дават безспорни икономии на енергия в сравнение с разделното 
производство на топлинна и електрическа енергия, като за сравнението се 
използват хармонизирани референтни стойности. По отношение на микро 
когенерационните агрегати (с електрогенерираща мощност под 50 KWe) 
изчисляването на икономиите на първична енергия може да се основава на 
сертифицирани данни, 

• агрегатите за КПТЕ с инсталирана електрогенерираща мощност над 1 MWe 

трябва да демонстрират икономии на първична енергия от най-малко 10 % в 
сравнение с разделното производство на топлоенергия и електроенергия, 
като за сравнението се използват хармонизирани референтни стойности.  

 
Проверка: Икономиите на първична енергия следва да бъдат демонстрирани, 
като се използва методиката, посочена в Приложение III към Директивата за 
КПТЕ. Участникът в търга следва да предостави писмено потвърждение, че тези 
критерии ще бъдат постигнати, като посочи при какви конкретни 
експлоатационни условия ще стане това. За микро когенерационните агрегати с 
електрогенерираща мощност под 50 KWe могат да се използват сертифицирани 
стойности.  

 
КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 
                                                 
5  Всички препратки в този критерий са във връзка с приложение към и членове от Директивата за КПТЕ. 
6  „Общият к.п.д.“ се определя като се раздели годишната сума на произведената електроенергия и механична 
енергия и произведената полезна топлоенергия на използваното количество гориво за целите на производство на 
топлоенергия в режим на когенерация и за брутното производство на електроенергия и механична енергия. 
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1. Допълнителни точки ще се присъждат пропорционално на степента, в която 

инсталацията за КПТЕ надвишава критерия за икономия на първична енергия, 
посочен в т. 2 от Техническите спецификации. 

 
Проверка: Участникът в търга следва да предостави на възлагащия орган 
декларации като писмено доказателство.   
 

2. Допълнителни точки ще се присъждат пропорционално на степента, в която 
инсталацията за КПТЕ надвишава съответните минимални изисквания, 
свързани с емисиите на отработени газове във въздуха.  

 
Проверка: Участникът в търга следва да предостави техническа документация 
на производителя или протокол от изпитване от признат орган7, за да докаже 
съответствието с този критерий за възлагане. 

 
3. Допълнителни точки ще се присъждат пропорционално степента, в която 

инсталацията за КПТЕ надвишава критериите за обща ефективност, посочени в 
т. 1 от Техническите спецификации. 
 
Проверка: Участникът в търга следва да предостави на възлагащия орган 
декларации като писмено доказателство. 

 
3.3. Обяснителни бележки 

 
1. Възлагащият орган следва да отчете местните обстоятелства (видове и размери на 

сградите, потребност от отопление и електроенергия, евентуални източници на 
гориво и т.н.) и да направи пазарно проучване, за да определи най-добрите 
налични технологии за удовлетворяване на съответните установени нужди. 
Инсталацията за КПТЕ следва най-малко да изпълнява изискванията на 
Директивата за КПТЕ от гледна точка на к.п.д. и икономии на първична енергия и да 
е подбрана по такъв начин, че да посреща по-голямата част, ако не и всички, 
потребности на съответния обект от топлинна и електрическа енергия. Важно е при 
вземането на решение за евентуално използване на КПТЕ да бъдат взети предвид 
икономически обоснованите потребности от топлиннна енергия, както и нуждите от 
електроенергия. Преди да избере използването на КПТЕ, възлагащият орган 
следва да прецени дали има достатъчна нужда от топлинна енергия, която да 
обуславя използването на КПТЕ, и трябва също така да анализира предимствата и 
недостатъците на другите варианти, например ползването на електроенергия от 
мрежата. 

 
2. В случаите когато икономиите на първична енергия (ИПЕ) отговарят на основните 

критерии, възлагащият орган трябва да се увери, че реалните експлоатационни 
условия на инсталацията за КПТЕ ще отговарят на експлоатационните условия, за 
които доставчикът е изчислил тези икономиии на първична енергия (ИПЕ). 
Следователно е важно да се осигури, че доставчикът предоставя пълни данни за 
експлоатационните условия и количеството произведено електроенергия при 
високоефективно КПТЕ, които експлоатационни условия са използвани при 
изчислението на ИПЕ. При изчисляването на ИПЕ следва да се използват 
Приложните указания за изчисляване на електропроизводството, въведени с 
Решение 2008/952/ЕО на Комисията8. 

 

                                                 
7  Признат орган може да означава и подходяща служба за изпитвания, която разполага с изискваните експертни 
знания/акредитации за извършване на съответните изпитвания на емисиите. 
8  Решение на Комисията за установяване на подробни насоки за прилагането и използването на Приложение II към 
Директива 2004/8/ЕО.  
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3. С цел да бъдат увеличени до максимум ползите от инсталацията за КПТЕ, 
възлагащият орган следва да осигури прилагането на целесъобразни мерки за 
увеличаване на енергийната ефективност, например топлинна изолация. 

 
4. Критерии за възлагане: възлагащите органи ще трябва да посочат в обявлението за 

обществена поръчка и тръжните документи колко допълнителни точки ще бъдат 
присъждани за всеки критерий. Критериите за екологосъобразност следва като 
цяло да обуславят поне 10—15 % от общо възможни точки. 

 
5. Възлагащият орган следва да осигури съответствие на инсталацията за КПТЕ 

изискванията на цялото европейско и национално законодателство по отношение 
на емисиите във въздуха. Европейското законодателство, което, в зависимост от 
големината и видовете закупени инсталации за КПТЕ, може да е пряко приложимо,  
включва Директивата относно комплексното предотвратяване и контрол на 
замърсяванията, Директивата относно големите горивни инсталации и Директивата 
относно изгарянето на отпадъците, като обаче може да е приложимо и друго 
законодателство или директиви в зависимост от специфичните обстоятелства и 
местоположение. 

 
6. Възлагащият орган следва да гарантира отчитането в съответните случаи на 

предизвиканите от инсталацията за КПТЕ шумови въздействия, както и 
изпълнението на всички местни стандарти. 

 
7. Примерите за доказателства, които могат да бъдат допуснати, включват протоколи 

от изпитвания, технически доклади/досиета или спецификации. 
 

 
4. Съображения, свързани с разходите 
 
Първоначалната инвестиция в КПТЕ може да бъде значителна и изплащането може да 
отнеме няколко години. Следователно, технико-икономическите показатели на 
инсталацията за КПТЕ трябва да бъдат цялостно оценени, за да се увеличат в 
максимална степен икономиите на разходи в резултат от увеличената ефективност, 
постигната посредством използването както на генерираната електроенергия, така 
също и на генерираната топлинна енергия,. С цел да се сравнят разходите за КПТЕ 
спрямо други технологични варианти е важно да бъдат разгледани разходите през 
целия жизнен цикъл на КПТЕ и на алтернативните варианти. Това включва не само 
инвестиционните разходи, но също така разходите за експлоатация, поддръжка и 
извеждане от експлоатация/обезвреждане.  
 
Икономическата жизнеспособност на една инсталация за КПТЕ зависи от потребността 
от топлинна енергия и електроенергия. Тези два фактора трябва да бъдат точно 
оценени при разглеждането на технико-икономическите показатели на една 
когенерационна система, за да се гарантира правилното оразмеряване на 
инсталацията и следователно да се осигури дългосрочна жизнеспособност. Когато 
мощността на инсталацията е определена неправилно, например когато не се използва 
цялата произведена топлинна енергия, това води до неблагоприятни последици за 
икономическата жизнеспособност на когенерационната система. 
 
Основните експлоатационни разходи за КПТЕ са разходите за гориво, следователно 
дългосрочните финансови ползи от инсталацията са силно зависими от цената на 
горивото — например от цената на природния газ, който все още е преобладаващият 
вид гориво, използвано за КПТЕ. Това е важно при сключването на договор за доставка 
на гориво и трябва внимателно да се разгледат бъдещите ценови увеличения, за да се 
гарантира, че инсталацията за КПТЕ ще остане икономически жизнеспособна в по-
дългосрочен план. 
 
Разходите за ремонт и поддръжка също могат да бъдат важно съображение, като те 
зависят от големината и вида на инсталацията. Важно е те да бъдат отчетени, тъй като 
инсталацията за КПТЕ ще трябва да бъде поддържана в съответствие с инструкциите 
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на доставчика, за да се осигури запазването на нейните работни показатели. Ако 
инсталацията не функционира оптимално ще бъдат засегнати и другите ползи, 
например икономиите на първична енергия.  
 
С цел увеличаване в максимална степен на икономиите, произтичащи от 
първоначалната  инвестиция, експлоатационният период (и съответно периодът на 
работа при пълно натоварване) следва да бъдат възможно най-продължителни, 
следователно оразмеряването на инсталацията има важно значение

9. Ако 
инсталацията не се използва, това ще намали евентуалните икономии. Ефективната 
поддръжка също гарантира свеждане до минимум на всякакви престои. 
 
Няколко примера — в Обединеното кралство има редица инсталации за КПТЕ, които са 
постигнали значителни икономии на разходи. Те са с различни по мащаб мощности и се 
ползват в разнообразни по вид сгради.  
 
 
 
Таблица 1: Обобщени данни за инсталации за КПТЕ и съответните финансови 
икономии

10 
 

Институция Консуматори на 
енергията 

Година 
на 
монтаж 

Електроге-
нерираща 
мощност 

Годишни 
икономии

11 
Срок на 
откупуване/ 
години 

Йоркски университет Сгради в района на 
университета 

1995 г. 1 030 kWe, 
бутален 
двигател 

187 500 евро  4  

Енфийлд — район 
на Лондон 

Развлекателен 
център Southbury  

2002 г. 80 kWe 

микротурбина 
15 000 евро 
(планирани) 

6 (планирани) 

Болница Freeman, 
Нюкасъл 

Болница за лечение 
на остри 
заболявания 

1997 г. 2 x 1,35 MWe, 
двигатели с 
искрово 
запалване 

337 500 евро няма данни 

Градския съвет на 
Саутхемптън 

Различни големи 
обществени и 
търговски сгради — 
общински 
поделения 

1998 г. 5,7 MWe, 
бутални 
двигатели 

312 500 евро 
11 000 тона CO2  

няма данни 

  
 
В допълнение към посочените примери от Обединеното кралство, 
Асоциацията „COGEN“ предостави данни за някои по-малки проекти. В тях също са 
включени икономиите, както и сроковете на откупуване12. 
 

Наименова
ние  

Консуматори на 
енергията 

Година 
на 
монтаж 

Електроге-
нерираща 
мощност 

Годишни 
икономии

13 
Срок на 
откупуване 
/години 

Vlagtwedde 
(NL) 
 

Жилищни и 
работни 
помещения 
 

2008 г. 
 

5,5 kWe 
 

3 700 EUR 
намаление на 
разходите 
 

Срок на 
откупуване: 
4 години 
 

Летище 
Schiphol  
 

Хотел Ibis  
 

2007 г. 
 

130 kWe 
 

75 000 EUR 
намаление на 
разходите 

Срок на 
откупуване 
< 3 години 

 
 

                                                 
9  Комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия: подбор, монтаж и експлоатация на КПТЕ в 
сгради — ръководство за техници по поддръжката на сгради. 
(http://files.harc.edu/Sites/GulfCoastCHP/ProjectDevelopment/UKGoodPracticeGuide.pdf). 
10  http://www.lboro.ac.uk/service/estates/pages/downloads/GPG388.pdf. 
11  Икономиите са преизчислени от лири стерлинг в евро по обменен курс 1,25 EUR за £1. 
12  http://www.miniwkk.info/referenties/. 
13  Икономиите са преизчислени от лири стерлинг в евро по обменен курс 1,25 EUR за £1. 
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5. Приложимо законодателство на ЕС и източници на информация 
 

5.1. Законодателство на ЕС 
 

• Директива 2004/8/ЕО относно насърчаване във вътрешноевропейския енергиен 
пазар на комбинираното производство на топлинна енергия и електроенергия, 
основаващо се на полезно потребление на топлинната енергия, и за изменение 
на Директива 92/42/ЕИО: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:052:0050:0060:EN:PDF, 

 
• Решение 2007/74/ЕО от 21 декември 2006 година за установяване на 

хармонизирани референтни стойности на ефективност за разделно 
производство на електрическа и топлинна енергия при прилагането на 
Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:032:0183:0188:EN:PDF, 
 

• Решение 2008/952/ЕО на Комисията от 19 ноември 2008 година за 
установяване на подробни насоки за прилагането и използването на 
Приложение II към Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета: 

 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:338:0055:0061:EN:PDF, 
 

• Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF, 
 

• Директива 2003/54/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на 
електроенергия и отменяща Директива 96/92/ЕО: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:176:0037:0055:EN:PDF, 

 
• Директива 2009/72/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на 

електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:EN:PDF, 
 

• Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:en:PDF, 
 

• Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването (кодифицирана версия): 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:024:0008:0029:EN:PDF, 
 

• Директива 67/548/ЕИО относно класификацията, опаковането и етикетирането 
на опасни вещества: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31967L0548:EN:HTML,  
 

• Регламент (EО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси: 
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http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF, 
 

• Директива 2006/32/ЕО относно ефективността при крайното потребление на 
енергия и осъществяване на енергийни услуги: 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0064:en:pdf, 
 

• Резолюция относно Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския 
парламент, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите 
„Стратегия на Общността за насърчаване на комбинирано производство на 
топлинна и електрическа енергия (КПТЕ) и за отстраняване на пречките пред 
неговото развитие“ (COM(97)0514 — C4-0596/97): 
http://www.europarl.europa.eu/pv2/pv2?PRG=CALDOC&TPV=DEF&FILE=980515&S
DOCTA=7&TXTLST=1&POS=1&LASTCHAP=7&Type_Doc=FIRST&LANGUE=EN, 
 

• Съобщение на Комисията до Европейския съвет и Европейския парламент — 
Енергийна политика за Европа {COM(2007) 1}: 
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/01_energy_policy_for_europe_en.pdf, 

 
• Директива 2009/125/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията 

за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението:  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:en:PDF. 

 
5.2. Знаци за екомаркировка и други източници на критерии 
 

• Blue Angel — малки когенерационни агрегати на природен газ RAL-UZ 108: 
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-108.pdf,  

 
• Blue Angel — малки когенерационни агрегати на течно гориво RAL-UZ 109: 

http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-108.pdf, 
 

• Схема на Обединеното кралство CHPQA:  
http://www.chpqa.com/. 

 


