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АЛИАНС ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  (АЕЕ) 

Учреден на 10.05.2016 г. с цели: 
 

 Стимулиране и подкрепа за развитието на професионални услуги и продукти за енергийна 
ефективност в България; 
 

 Формиране на професионални стандарти за добри практики в предоставянето на услуги и 
продукти за енергийна ефективност; 
 

 Сътрудничество с всички държавни институции, други професионални, образователни и 
обществени организации, както и чуждестранни асоциации и федерации с подобен профил, за 
ускоряване развитието на пазара на услуги и продукти в областта на енергийната ефективност в 
България; 
 

 Съдействие за постигане на националните цели за енергийна ефективност и  утвърждаване на 
принципите за устойчиво и ефективно използване на енергийните ресурси в икономиката на 
България; 
 

 Популяризиране на положителните ефекти за обществото от изпълнението на мерки за 
повишаване на енергийната ефективност и намаляване на въглеродните емисии. 
 

Учредители:  Компании, изпълняващи мерки за енергийна ефективност. 
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Актуалност на темата 
 Недостатъчен публичен ресурс за реализиране на цялостни програми за енергийна 

ефективност; 
 

 Ограничени възможности за съчетаване на публичен и частен финансов ресурс при 
наличие на грантов компонент; 

 

 Проектите се изпълняват според наличието на финансиране, разпокъсани във времето и 
неоптимално интегрирани; 

 

 Необходимост от промяна на фокуса на грантовото финансиране с цел привличане на 
допълнителен частен ресурс; 
 

 Необходимост от промяна на методиката за оценка на стойността на проектите за 
енергийна ефективност, с отчитане не само на намаленото енергийно потребление (и 
спестени CO2 емисии), но и на редуцираните разходи за експлоатация и поддръжка  в 
рамките на целия жизнен цикъл на актива; 
 

 Недостатъчен последващ контрол и мониторинг на постигнатите ефекти при 
класическото грантово финансиране и липса на възможност за бързи коригиращи 
действия. 



 Status Quo:  Реализиране на енергоспестяващи 
мерки (ЕСМ) с грантово финансиране   
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Цел:  Реализиране на енергоспестяващи мерки 
(ЕСМ) с комбиниран модел “Грант + ЕСКО”  
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Мотивация за Грантодателя 

 Устойчивост и дългосрочна ефективност за разходвания публичен ресурс 
 

- ЕСКО-механизмът гарантира икономиите за целия срок на договора (до 10 год.); 
 

- Активен мониторинг и навременни коригиращи действия; 
 

- Ясна отговорност за резултатите. 
 

 Мултипликационен ефект 

 - Освобождаване на публичен ресурс и обхващане на по-голям брой проекти, чрез привличане на 

заместващо частно финансиране. 

 

 Синергичен ефект 

  - Реализиране на интегриран проект за “дълбока” реновация (ППП + ТП + КП + ЕСМ + СРР) от 

професионална компания с адекватен инженерингов капацитет (ЕСКО-компанията). 

 

 Максимизиране на спестените CO2 емисии 
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Мотивация за Бенефициент 

 Минимален инвестиционен ангажимент 
 

- Бенефициентът финансира само изготвянето на първоначалното енергийно обследване (ЕО). 
 

 

 Реално намаление на енергийни и експлоатационни разходи 

 - Част от постигнатите икономии на енергийни и експлоатационни разходи остават в полза на 

бенефициента и в етапа на обслужване на договора с гарантиран резултат (ЕСКО-договора). 

 

 Проверимост на резултатите и възможност за компенсации при непостигане 

 - Следствие от принципите на договора с гарантиран резултат (ЕСКО-договора) 

 

 Ефективност на комуникацията  

  - Дългосрочни отношения с един партньор с високо ниво на компетентност и поети отговорности 
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Мотивация за Изпълнителя (ЕСКО-компанията) 

 Увеличените възможности за “дълбока” реновация отключват по-голям пазар 
 

- Повече проекти стават атрактивни заради намален технологичен риск (в резултат на СРР); 

- В рамките на един проект могат да бъдат реализирани повече ЕСМ. 

 
 

 Съчетаването на ЕСКО-договор с грантов компонент скъсява срока на изплащане 
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 Способстват реализацията на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) 

 

- Голям брой от активите, подлежащи на ЕСМ, са неподдържани, амортизирани и непригодни за 

ЕСМ без допълнителни СРР 

 

Пример:  Реновация на вътрешната отоплителна инсталация и/или електро-инсталацията дава възможност за 
инсталиране на система за зонална автоматизация на топлоподаване и осветление. 

  

 Намаляване експлоатационните разходи за обекта 
 

 Възможността за „дълбока“ реновация максимизира бъдещите икономии на 
енергийни и финансови ресурси 

 
 

 

Ползи от допълнителните строително-ремонтни работи (СРР) 
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Възможна процедура  

 

Финанси-
ране  

на 

 КП 

 от 
Грантодател 

Класиране  

на 

 КП  

от 
Бенефициент 

“ЕСКО 
програма” 

на 
Грантодател 

• Насоки за изготвяне на Кандидатски проекти (КП) 

• Методика за оценка 

• Лимитни стойности за публичен/частен ресурс, ЕСМ, ЕР, СРР 

Бенефи-
циенти 

• Взимане на решение за участие в ЕСКО програмата 

• Реализиране / Предоставяне на Енергийни обследвания (ЕО) 

• Обявяване на процедура за набиране на Кандидатски проекти (КП) 

ЕСКО 
компании 

• Осъществяване на Предпроектно проучване (ППП) 

• Изготвяне на Инвестиционен проект (ИП) 

• Изготвяне и подаване на Кандидатски проект (КП) 
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Регулаторна рамка 

 Грантодателят може да се конституира като финансираща трета страна (Закон за 
енергийна ефективност, Раздел „Договори с гарантиран резултат”), която да има всички 
лостове към ЕСКО-компанията и грантополучателя за контрол, мониторинг и 
санкциониране на разходването на публичния ресурс 

 

 Грантодателят трябва да дефинира максимален дял от икономиите на енергия и 
експлоатационни разходи, които предоставя за изплащане на ЕСКО-договора  
(респ. минимален дял от тези икономии, който трябва да остане при 
Бенефициента) 
 

  Така ЕСКО-компанията се превръща в „косвен“ бенефициент на гранта, за сметка на 
отговорностите и рисковете, поети от нея – технологичен и финансов риск, мониторинг и 
дългогодишна гаранция за постигане на резултат. 
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Благодаря за вниманието! 

Кирил Райчев, 
Председател на Алианс за енергийна ефективност (АЕЕ) 
 
E-mail: alliance.ee.bg@gmail.com 
Mob. +359 894 602249 
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