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Ситуацията в момента 

• Цели на ЕС – постигане на нисковъглеродна икономика и редуциране на 

емисиите парникови газове с 80-95% в сравнение с 1990 

• 2011-2030 – около €35 млрд допълнителни инвестиции необходими за 

постигане на целите за 2030 

• Инвестиции в повишаване на енергийната ефективност – ключови в 

постигането на заложените климатични цели 

• Повишаване ефективността усвоемостта на публичните инвестиции в ЕЕ  
  



Българският опит 
• Грантови схеми: 

• НДЕФ 

• Международен фонд Козлодуй 

• Оперативна програма „Регионално развитие“ 

• Оперативна програма „Конкурентоспособност“ 

• Оперативна програма за развитие на селските райони 

• Програма BG04 Енергийна ефективност и възобновяема 

енергия  

• Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради 
 





Българският опит 

• Кредитни и комбинирани финансови механизми: 

• Фонд енергийна ефективност и възобновяеми 

източници 

• ЕСКО схеми 

• Кредитна линия за енергийна ефективност на 

жилищните сгради 

• Програма за енергийна ефективност (EEEF) 

• Кредитна линия за енергийна ефективност и 

възобновяеми енергийни източници (КЛЕЕВИ) 

 

 



Предизвикателства пред инвестициите 

в ЕЕ 

• Достъп до непрекъснато и дългосрочно финансиране 

• Недостатъчен капацитет и ресурси 

• Недостатъчна техническа експертиза за подготвяне на 
качествени проекти 

• Трудности с демонстриране на ефективността на разходите за 
ЕЕ проекти 

• Висок риск асоцииран с инвестициите в ЕЕ 

  



Повишаване на ефективността на 

публичните инвестиции в ЕЕ 

• Програми съответстващи на дългосрочните задължения на 

страната в рамките на ЕС 

• „Плащане според спестяванията“ 

• Мобилизиране на допълнителни финансови ресурси 

• Финансиране на пилотни проекти с високи енергийни показатели 

• Задължителен мониторинг на проекти финансирани с публични 

средства 

• Комуникационни кампании за разбиране на ползите от повишаване 

на ЕЕ 

• Подобряване на капацитета 
  



Видимите резултати от 

повишаване на мерките за ЕЕ 

 
Основните резултати, които се наблюдават след въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност са: 

- Намаляване на разходите за отопление; 

- Намаляване на разходите за осветление; 

- Реализирани финансови спестявания; 

- Намаляване на емисиите на парникови газове; 

 



ВЪПРОСНИК 

ЗА ВИДИМИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

 

/2012 г./2013 г./2014 г./2015 г./ 

Месец kW/h Сума в лв. 

Януари      

Февруари     

Март     

Април     

Май     

Юни     

Юли     

Август     

Септември     

Октомври     

Ноември     

Декември     

Общо 

Какво e потреблението на енергия за отопление/осветление и каква е платената сума за нея за 

периода 2012-2015 г.? 



Невидими  

резултати от енергийната 

ефективност 

 Невидимите резултати се изразяват в подобрената социална 

инфраструктура в изпълнените обекти в резултат на използването на 

спестеният финансов ресурс. Те могат да бъдат: 

• Подобряването на условията на труд и работна среда; 

• Увеличаването на заетостта и наемането на допълнителен 

персонал; 

• Увеличението на броят записани деца/ученици/студенти в 

съответните заведения; 

• Провеждането на други мероприятия; 

 



ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ 

БЕНЕФИЦИЕРИТЕ НА НДЕФ 



ВЪПРОСНИК 

 

 

Колко е годишният ви бюджет (в лв.) за периода 2012-2015 г.? 

2012 г. 2013 г. 2014  г. 2015 г. 

        

Колко е броят на записаните деца/студенти/ученици за следните учебни години? 

2012 г. / 2013 г. 2013 г. / 2014 г. 2014  г. / 2015 г. 2015 г. / 2016 г. 

        

Колко е броят на служителите в общината? 

2012 г. / 2013 г. 2013 г. / 2014 г. 2014  г. / 2015 г. 2015 г. / 2016 г. 

        

Колко е  броят на жителите в общината 2012-2015 г.? 

2012 г. 2013 г. 2014  г. 2015 г. 

        



ВЪПРОСНИК 

 

 

За какво и как използвахте спестените средства от реализацията на проекта? Моля отбележете количествен измерител                                         
*Например - Увеличение на брой паралелки, увеличение на възнаграждения, закупено оборудване или др. 

  

Срещнахте ли затруднения при реализацията на проекта в НДЕФ? 

Заявление за проявен интерес Формуляр за кандидатстване Инвестиционен проект Тръжна процедура Плащания 

Да Да Да Да Да 

Не Не Не Не Не 

Не мога да преценя Не мога да преценя Не мога да преценя Не мога да преценя Не мога да преценя 

* Моля отбележете отговор, като го оцветите в цвят по Ваш избор 



ВЪПРОСНИК 

 

 

Как споделихте опита си по програмата с други общини/университети/училища/детски заведения и други публични сгради?                                                                                                                          
( Моля опишете) 

  

Засили ли се интереса Ви след изпълнението на проекта към опазването на околната среда и как?                                                                                                                                                                               
(Моля опишете) 

  

Моля опишете най-важните (до 5) изпълнени проекти по програми свързани с енергийна ефективност през последните 5 години: 

Име на проект: Година на изпълнение: Източник на финансиране: Стойност на проекта: Кратко описание: 

          

          

          

          

          

          





БЛАГОДАРЯ ЗА 

ВНИМАНИЕТО 


