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АНОТАЦИЯ 

 

 Дисциплината “Нормативни документи  и енергийна политика на ЕС при изграждане  на 

ВЕИ” дава знания на студентите за същността и функционирането на нормативната база за 

изграждане и включване на ВЕИ. Разгледани са основните закони, наредби и указания за работа 

при изготвянето на проектна документация за изграждането и присъединяването на ВЕИ към 

енергийната мрежа. В учебното съдържание са разгледани процедурите за финансиране и 

лицензиране на ВЕИ, както и отговорните институции в регулаторната рамка. 

 Курсът е предназначен за студенти 1-ви курс, II-семестър, магистри, специалност 

„ Eлектронизация и комуникации на Възобновяеми енергийни източници”. 

 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

 Основната цел на дисциплината “ Нормативни документи  и енергийна политика на ЕС 

при изграждане  на ВЕИ” е да запознае студентите с прилагането и използването на множеството 

нормативни документи и наредби за въвеждането в експлоатация на различните ВЕИ. Насочва 

вниманието на студентите в перспективите и динамиката на съществуващите и действащи 

закони и съответствието им със Европейските директиви.  

 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

 

Учебното съдържание е необходимо като допълнение на знанията по дисциплините: 

Възобновяема енергия. Вятърни генератори и фотоволтаици и др., Свързване на ВЕИ към 

външно захранване, Управление и експлоатация на енергийни преносни системи, Анализ и 

оценка на енергийните ресурси на ВЕИ, както и за реализацията им като специалисти . 

 



СТАТУТ и СТРУКТУРА 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА  

ТЕМИ 

ТЕМА 1 ВЕИ - видове. Особености. 

 Вятърна енергия. 

  Слънчева енергия.  

  Енергия от биомаса. 

  Геотермална енергия. 

  Национална дългосрочна програма. 

ТЕМА 2 Изискванията на директива 2009/28/ЕО.  

 Обобщение на националната политика в областта на ВЕИ.  

 Поощрителни механизми в регулаторната рамка. 

 Насърчаване на производството на електрическа енергия от възобновяеми 

енергийни източници и по комбиниран начин. 

ТЕМА 3 Наредба № 16 - 27 от 22.01.2008 г. за условията и реда за извършване на оценка за 

наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми 

и/или алтернативни енергийни източници.  

ТЕМА 4 Наредба № 16 - 28 от 22.01.2008 г. за съдържанието, условията, реда и начина за 

предоставяне на информация за произведените, изкупените и продадени количества 

енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници и произведените, изкупените 

и продадени количества биогорива. 

ТЕМА 5 Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, 

изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, 

пренос и разпределение на електрическа енергия. 

ТЕМА 6 Присъединяване на фотоволтаичната централа към енерго – разпределителната 

мрежа 

ТЕМА 7 Видове финансиране на проекти за ВЕИ.Финансиране от европейски фондове. 

ТЕМА 8 Нормативна база в областта на опазване на околната среда във връзка с развитието 

на възобновяемите енергийни източници.  

 Методически указания за практическо прилагане на изискванията на нормативната 

уредба по околна среда за намерения за изграждане на вятърни генератори, 

водноелектрически централи и фотоволтаични системи. 

Тема 9 Охрана на труда.  



 Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на 

електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.  

 
СЕМЕСТРИАЛНА РАБОТА 
 

 Семестриалната работа има за цел практическо приложение на знанията от лекционния 

курс при самостоятелно проучване, запознаване и ефективно прилагане на нормативната 

база при решаването на творческа задача.  

 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 

Оценяването на студентите се извършва по точкова система, чиято цел е да обхване в 

максимална степен постигнатите резултати по видове дейности.. До изпит се допускат, 

студентите,  получили необходимия минимум точки по видове дейности. Изпитът се 

провежда писмено с тест. 

Крайната оценка е комплексна и включва оценките от аудиторната заетост, извън 

аудиторната заетост и изпитната процедура. 

За оформянето на оценката студентът набира точки, чиято максимална стойност е 100. 

разпределението на точките по оценяваните дейности е следното: 

1. Аудиторна заетост ................................................................................................. 46 точки 

2. Извън аудиторна заетост ......................................... .............................................35 точки  

3. Изпитна процедура ..................................................................................................  54 точки  

Общата оценка се определя от сумата  на точките както следва: 

36-50 точки- Среден 3; 51-65 точки –Добър 4; 66-80 точки- Мн. Добър 5; Над 81 точки Отличен 
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Студентът трябва да има минимум 20 точки от аудиторна и извън аудиторна заетост  и 

минимум  16 точки от изпитната процедура, за да му се оформи комплексна оценка. 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 
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2. Twidell John Renewable Energy Resources ISBN 9780415633581 2021г. 
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ISBN 978-5-8114-4680-3, 2020г. 
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6. Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на 

Възобновяемите Енергийни източници 2005-2015 година 

7. Закон за енергията от възобновяеми източници  

8. Наредба № 16 - 27 от 22.01.2008 г.  

9. Наредба № 16 - 28 от 22.01.2008 г.. 

10. Наредба № 14 от 15.06.2005 г.. 

11. ЗУТ 

12. ЗООС 

13. ЗБР 

14. МИЕТ www.mi.government.bg; 

15. МОСВ www.moew.government.bg; 

16. АЕЕ www.seea.government.bg 

17. ВЕП www.ecosource-energy.bg 

18. МЗХ www.mzh.government.bg 

19. www.europractica.bg 

20. http://evroprogrami.com 

21. http://www.sunenergy.bg 

22. http://www.eco-energy-bg.eu 

23. www.apeebg.org 
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