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Предизвикателствата пред държавните и общински власти във 
връзка с изискванията за енергийна ефективност

Съгласно проучвания на ЕС потенциалът на  пестене на енергия в отделните 
сектори в ЕС може да поеме инвестиции от около  850 милиарда евро в 
периода 2011-2020 година, или

 Около € 85 милиарда годишно;
 Като частта на сградите съставлява около ~  60 милиарда евро годишно;

Пречките пред енергийната ефективност са много, поради  което активното 
участие на публичните власти е неизбежно.
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Част 1 : Предизвикателствата пред държавните и общински власти 
във връзка с изискванията за енергийна ефективност

След енергийния сектор, енергийната ефективност на сградите е вторият 
най-голям резерв за пестене на енергия.

Директива 2012/27/EU изисква страните-членки на ЕС да приемат 
дългосрочни стратегии за мобилизиране на инвестициите за реновиране 
на сградите.

Директивата още гласи, че ЕС трябва да подпомага страните в 
изграждането на финансови инструменти за повишаване на ЕЕ на 
сградите.

Подобряването на ЕЕ се постига с предварително вложени значителни 
инвестиции, като възвръщаемостта им се случва след години и въпросите, 
които стоят на дневен ред, са:

КОЙ ОСИГУРЯВА ФИНАНСИРАНЕТО?

КАКЪВ Е НАЙ-ДОБРИЯТ НАЧИН ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ?
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Предизвикателствата пред държавните и общински власти във 
връзка с изискванията за енергийна ефективност

Видове допустими интервенции, предлагани от икономическите 
инструменти в EU28

6Source: Draft Report on financing in buildings, JRC, 2014 



Част 1 : Предизвикателствата пред държавните и общински власти 
във връзка с изискванията за енергийна ефективност

 Задължения на Република България по Директива 2012/27/ЕС;

 Задължения по чл.48 чл. 49 от ЗЕЕ;

 Наредба № РД-16-347 за условията и реда за определяне размера и 
изплащане на планираните средства по ДГР, водещи до енергийни 
спестявания в сгради – държавна и/или общинска собственост

 Необходимост от промяна състоянието на сградния фонд общинска и 
държавна собственост;

 Брой на сградите общнска и държавна собственост (над 1 000 кв. м 
РЗП) - 5 763;

 Годишен разход на енергия за общински и държавни сгради (над 1 000 
кв. м РЗП) – 2 925 380  MWh годишно.
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Форми на финансиране на енергийната ефективност

Грант /субсидия :
 Безвъзмездните средства са насочени към домакинства, промишлени или 

други потребители на енергия, за да покрият част или всички от разходите 
за въвеждане на енергийно-ефективни мерки в сгради.

 Субсидиите позволяват цените да се поддържат ниски. Те могат да бъдат 
предоставени, напр. за производството на енергоефективно оборудване.

Заеми:
Кредитните схеми за насърчаване на ЕЕ  могат да бъдат въведени със 
субсидирани лихвени проценти или подкрепа на кредитния риск. 
Субсидиите се осигуряват от местната власт или държавния бюджет към 
банките, предлагащи ниски лихвени %.
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Форми на финансиране на енергийната ефективност

Данъчни/  ДДС стимули;

 Задължения на енергийните доставчици / ENERGY SUPPLIER / EFFICIENCY 
OBLIGATIONS:

 Задължение за ЕЕ (бели сертификати) е изискване към група участници на 
пазара в една или повече области на енергийната индустрия в дадена 
територия  да постигне определена цел  за пестене на енергия.

Иновативни инструменти за финансиране на ЕЕ в сгради -TPF / EPC / CEM; 
 Финансиране от трета страна (TPF), договаряне с гарантиран резултат (EPC) и 

Договор за енергиен мениджмънт (СЕМ) са термини, използвани за 
покриване на широк спектър от сключване на договори и финансови техники 
за проекти за ВЕ и ЕЕ.
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Предизвикателствата пред държавните и общински власти във 
връзка с изискванията за енергийна ефективност

Дял на икономическите инструменти по вид за жилищни, търговски и 
обществени сгради в EС28

10Source: Draft Report on financing in buildings, JRC, 2014 
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Източници на финансиране за енергийна ефективност

Достъпът от финансиране остава една от най-важните пречки за 
постигане на енергийна ефективност в реалния живот поради: 

 Липса на частни и публични финансови средства поради 
финансовите кризи; 

 Оценяване на инвестициите за ЕЕ като високо рискови и липсата на 
съответна експертиза в банките и другите финансови институции; 

 Липса на знания за банковото осигуряване / "bank-ability„ / на 
проекти за ЕЕ сред ползвателите. 

12



Източници на финансиране за енергийна ефективност

Необходимо е финансиране от широк кръг източници. 
Европейски, национални и частни капитали са налични за 
стартиране на инвестиция, но съществува несъответствие в 
предлагането и търсенето. Нужни са повече нови банкови 
продукти, посредници, като ЕСКО и лизингови компании.

 Нови инициативи, финансови инструменти и програми за техническа 
помощ за публичния сектор и по-специално за общините са 
необходими.

Като собственици на значителен сграден фонд, публичните власти 
трябва  да включват изисквания за ЕЕ в обществените поръчки, да 
реновират публичните сгради, да подкрепят ДГР и да изпълняват 
ангажиментите си по Конвента на Кметовете за пестене на 
енергия.
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Източници на финансиране за енергийна ефективност

По-лесно се измерва ефективното използване на финансирането, когато 
съществува ЦЕЛЕВА КРЕДИТНА ЛИНИЯ ИЛИ ПРОГРАМА.
Независимо от това, подобряването на ЕЕ  трябва да бъде част от всички 
инвестиционни проекти. Това се отнася за планирането и реализацията на 
схемите за техническа помощ  и разпределянето на средствата. 
Необходимо е също ОБМЕН НА ЗНАНИЯ , където да се популяризират 
подробни секторно-ориентирани примери.
В новите ОП публичните власти трябва да  прилагат наученото и  да се 
съобразяват с препоръките от изпълнените вече проекти.
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Източници на финансиране за енергийна ефективност

Финансови инструменти на ЕС днес
Енергийната ефективност е в центъра на вниманието

Многогодишната финансова рамка на ЕС (2014-2020).

Кохезионното финансиране за ЕЕ и ВЕИ на ЕС възлиза на около 23
млрд.евро (два пъти повече от наличните средства).

Хоризонт 2020: около 5,6 млрд.евро са заделени за изследване и 
иновации в „Сигурна, чиста и ефикасна енергия" – вкл. ELENA.
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Източници на финансиране за енергийна ефективност

Фондовете на ЕС;

Международни финансови институции;

Национални програми;

Частен сектор.
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Източници на финансиране за енергийна ефективност

Международни финансови институции

Европейска инвестиционна банка (EIB);

Европейска банка за възстановяване и развитие (EBRD);

Банка за развитие при Съвета на Европа (CEB).
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Част2 : Източници на финансиране на енергийната ефективност  у нас

Налични са следните финансови инструменти:

 Банкови заеми, общински облигации, лизинг на оборудване за EE, 
ЕСКО договори, механизъм по протокола от Киото и т.н.

 Кредитни линии и фондове за EE & ВЕИ: ФЕЕВИ, Фонд Козлодуй, 
НДЕФ и т.н.

 Европейски грантови схеми и субсидии чрез ОП.
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Международен фонд "Козлодуй" (МФК)

МФК е създаден през 1999 г., администриран от ЕБВР, за подкрепа на 
дейностите по извеждане от експлоатация и намаляване негативните 
последици от затварянето на блокове 1-4 на АЕЦ "Козлодуй". 

Управлението на усвояването на средствата от българска страна се 
осъществява от Министерство на енергетиката (МЕ) по компетентност.

Част от целите на МФК са подпомагане на преструктурирането, 
подобряването и модернизирането на секторите производство, пренос и 
разпределение на енергия, както и да се подобри ЕЕ.

Приоритетите на МФК в "неядрен" прозорец са:
– Сигурност на енергийните доставки;
– Рехабилитация и модернизация на секторите производство, пренос 

и разпределение на енергия;
– Енергийна ефективност;
– Околна среда.
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Международен фонд "Козлодуй" (МФК)

В съответствие с Правилата на МФК и Рамковото споразумение, ЕБВР, в 
качеството й на Администратор на фонда, предоставя средства за 
финансиране или съ-финансиране изпълнението на отделни проекти, след 
тяхното одобрение от Асамблеята на донорите (контрибуторите), в която 
решаващ глас има Европейската комисия, в качеството си на основен 
донор на МФК. 

Договорената безвъзмездна помощ от ЕС възлиза на 550 млн. евро. 

В допълнение, за периода 2010-2013 г. е договорена помощ от 300 млн. 
евро, от които 120 млн. евро за сектор „не-ядрена” енергетика. 

Към края на 2014 г. в сектор не-ядрена енергетика договорените средства в 
рамките на фонда, съгласно подписани 41 Споразумения за безвъзмездна 
помощ, възлизат на 394 млн. евро.

Отпуснатото финансиране за периода 2014-2020 г. е само за проекти в 
“ядрения” прозорец.
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Международен фонд "Козлодуй" (МФК)

Декември 2006 г. е подписан Меморандум за създаване на Кредитна 
линия на ЕИБ за финансиране на проекти за ЕЕ и ВЕИ с ползватели общини 
и други ползватели в обществения или частния сектор. 

Кредитната линия се администрира от ЕИБ, като финансирането се 
осигурява чрез безвъзмездни средства от МФК в размер на 3.2 млн. евро и 
кредитен ресурс от ЕИБ в размер на 10 млн. евро. 

Финансирането се предоставя на заемополучателите чрез 4 български 
банки – Банка ДСК, Уникредит Булбанк, ОББ, Райфайзен банк. 

Допустими бенефициенти са представители на публичния и частния 
сектор. 

Начало на Кредитната линия: май 2005 г.

Край на кредитната линия: декември 2016 г. 
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Международен фонд "Козлодуй" (МФК)

Кредитна линия за проекти за енергийна ефективност в жилищни сгради. 
Кредитната линия се администрира от ЕБВР. 

Кредитната линия е създадена с 14,6 млн. евро безвъзмездна помощ от 
МФК и 50 млн. евро кредит, предоставен от ЕБВР, за осъществяване на 
енергоефективни мерки в жилищни сгради, с бенефициенти физически 
лица и домакинства. 

Финансирането се предоставя на заемополучателите чрез 6 български 
банки – Българска пощенска банка, Банка ДСК, Уникредит Булбанк, ОББ, 
ПроКредит банк, Райфайзен банк. 

Начало на Кредитната линия: май 2005 г. 

Край на Кредитната линия: декември 2019 г.
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(ФЕЕВИ
Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” (ФЕЕВИ)

Създаден със Закон за енергийната ефективност от 2004 г.
- Начална капитализация - 22 млн. лв.
- Дарения от Световна Банка (Глобален Екологичен Фонд), 
Австрийското правителство, Българското правителство, ЮроБанк 
(Пощенска банка), Лукойл България АД, Бруната България,
Енемона АД, ЕВН България, Ена Оптима, Минев и Партньори.

Нови функции по финансиране на възобновяеми източници със Закона за 
енергията от възобновяеми източници от 21.05.2011 г.

Нов грант в размер на 5 млн. евро от МФ „Козлодуй“ за частични кредитни 
гаранции за ЕСКО проекти в обществени сгради.

Обединява функциите на финансираща и гарантираща институция и 
център за консултации.

Цел: Финансиране на дейности за повишаване на енергийната ефективност
на общини, корпоративни клиенти и физически лица.
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(ФЕЕВИ
.
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Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” (ФЕЕВИ)



(ФЕЕВИ
.

25

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” (ФЕЕВИ)



(ФЕЕВИ
Финансови продукти – гаранции:
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 Частични кредитни гаранции:
- Частична - 80% при равни условия за удовлетворяване с кредитиращата

банка.
- Частична - 50% при условие, че експозицията на ФЕЕВИ е с права на втори по

ред кредитор след кредитиращата банка.

 Портфейлни гаранции:
- ФЕЕВИ предлага гаранция на портфейл от вземания на ЕСКО компании по

договори с гарантиран резултат.
- ЕСКО портфейлни гаранции - покриват 5 % от просрочията на портфейл от

вземания.

 Портфейлни гаранции за многофамилни жилищни сгради:
- ФЕЕВИ гарантира, че ще покрие първите 5% от неизпълнението на вноските от

собствениците на апартаментите на жилищна сграда или на портфейл от
жилищни сгради.

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” (ФЕЕВИ)



(ФЕЕВИ
Финансови условия
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Кредити
 Без допълнителни условия и такси, включително и за предсрочно погасяване

Бенефициенти Лихвен процент Срок

Общини 4,5 % - 8 % до 7 години

Корпоративни клиенти 5 % - 9 % до 7 години

Физически лица 5 % - 9 % до 7 години

 Гаранцията покрива до 80 % от стойността на кредита.
 Частични гаранции по кредити - Индивидуалната гаранционна експозиция не може да надвишава 800 000 лв.
 Портфейлни гаранции – покрива до 5% от портфейла, но не повече от 800 000 лв.

Гаранции 

Бенефициенти Годишна такса Срок

Общини

0.5 % - 2 % до 5 годиниКорпоративни клиенти

Физически лица

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” (ФЕЕВИ)



(ФЕЕВИ
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Основни изисквания към проектите:

 Проектът да внедрява стандартна, позната на пазара технология;

 Обем на инвестицията - от 30 000 лв. до 3 000 000 лв.;

 Срок на кредита – до 7 години;

 Дяловото участие на проектния изпълнител:

- 10% при съвместно финансиране ФЕЕВИ + търговска банка;

- 25% при самостоятелно кредитиране от ФЕЕВИ.

 Прилагането на ВЕИ да се извършва съвместно с мерки за ЕЕ;

 При гаранции - съобразно изискванията на банките.

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” (ФЕЕВИ)



(ФЕЕВИ
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Най-малко 50% от икономическите ползи на проекта да бъдат от

доказуемо енергоспестяване;

50 % от икономическите ползи

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” (ФЕЕВИ)

Основни изисквания към проектите:



(ФЕЕВИ
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Типове клиенти:

1. Общини - 57 % от общия обем на портфейла. Типове общински проекти - EE
реконструкция на общински сгради като училища, детски градини,
административни. Реконструкция и подобряване на улично осветление.

2. МСП - 32 % от общия обем на портфейла. Типове проекти – ЕЕ реконструкция на
индустриални помещения; подмяна на оборудване с ново, по-енергоспестяващо.

3. Други – вкл. университети, болници, жилищни сгради – 11 % от общия обем на
портфейла. Типове проекти – ЕЕ реконструкция на образователни, болнични и
жилищни помещения.

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” (ФЕЕВИ)



(ФЕЕВИ
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Резултати по типове клиенти, 2006 - юни, 2015 г.

Кредити Брой 
проекти

% от 
проектите

Размер 
проекти 
(млн.лв.)

% от обема 
проекти

Размер 
финансиране 

(млн.лв.)

% от 
предоставеното 

финансиране

Общини 98 56% 37 53% 24,1 52%

Корпоративни 57 33% 19,7 29% 14,0 30%

Други (болници, 
университети и др.) 19 11% 12,1 18% 8,5 18%

Общо 174 68,7 46,6

Спестена енергия към 30.06.2015 г.

СПЕСТЯВАНЕ ДИМЕНСИЯ КОЛИЧЕСТВО*

Електрическа енергия MWh/y 22 352

Топлинна енергия MWh/y 78 056

Нефтен еквивалент TOE/y 8 660

Емисии на парникови газове kt CO2 екв./y 79,4

* Годишно спестяване

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” (ФЕЕВИ)



Националният Доверителен ЕкоФонд (НДEФ)

НДEФ е основан през м. октомври 1995 г. 
Мисия: да допринася за изпълнението на националната политика на 
България в сферата на опазването на околната среда чрез финансиране на 
зелени проекти.
Фондът управлява средства, предоставени целево от държавния бюджет, 
вкл. по силата на суап сделки за замяна на “Дълг срещу околна среда” и 
“Дълг срещу природа” от международна търговия с предписани емисионни 
единици (ПЕЕ) за парникови газове, от продажба на квоти за емисии на 
парникови газове за авиационни дейности, както и на средства, 
предоставени на база на други видове споразумения с международни, 
чуждестранни или български източници на финансиране, предназначени за 
опазване на околната среда в Република България.
Финансиране: до 85% от общата стойност на проектите за публични 
институции. Останалите 15% е собствено финансиране.
Общо  за периода 2011- 2014г. Фондът е финансирал  публични проекти за 
ЕЕ  и ВЕИ на обща стойност над 24 милиона лева.
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Националният Доверителен ЕкоФонд (НДEФ) - ПРОГРАМИ

 Инвестиционна Програма за Климата: Най-новата програма на НДЕФ с 
принос към ограничаване изменението на климата. Тя е своеобразно 
продължение на Националната Схема за Зелени Инвестиции (НСЗИ).

 Национална схема за зелени инвестиции: Тя обхваща екологични проекти, 
които водят до намаление на емисиите на парникови газове и намаляване 
замърсяването околната среда. Между 2011 и 2014 г. са изпълнени 77 
проекти за подобряване на ЕЕ в публични обекти.

 Дълг срещу околна среда: Чрез суаповата сделка „Дълг срещу околна 
среда“ са реализирани 100 проекта в 4 основни направления - ликвидиране 
на стари замърсявания, намаляване замърсяването на въздуха, опазване 
чистотата на водите, опазване на биологичното разнообразие.

 Фонд Защитени територии: Подпомага опазването на ландшафта, 
естествените местообитания и биологичното разнообразие в защитените 
територии на България.

 Пилотната програма за възстановяване на ОС за елиминиране на 
екологичното замърсяване от Медодобивния комбинат в Пирдоп.
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Националният Доверителен ЕкоФонд (НДEФ) - ПРОГРАМИ

Национална схема за зелени инвестиции 
Тя обхваща екологични проекти, които водят до намаление на емисиите на 
парникови газове и намаляване замърсяването околната среда. Между 2011 и 
2014 г. са изпълнени 77 проекти за подобряване на ЕЕ в публични обекти.
Ос 1 | Енергийна ефективност
Публични проекти за енергийна ефективност на сгради и проекти в 
транспортния сектор. Бенефициенти: 

o Общини и държавни институции – до 85% от инвестиционните разходи 
o Сдружения на собствениците, регистрирани по Закона за етажната собственост – до 

70%;
o Юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон – до 30%;

Ос 2 | Енергия от биомаса
Производство на енергия от биомаса, като бенефициенти могат да бъдат:
o Общини и държавни институции 
o Юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон
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Националният Доверителен ЕкоФонд (НДEФ) - ПРОГРАМИ

Национална схема за зелени инвестиции | Дупница
ОУ “Евлоги Георгиев” ОДТ “Невена Коканова” ЦДГ “Зора”
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Националният Доверителен ЕкоФонд (НДEФ)
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Програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на 
ФМ на ЕИП

Програмата се финансира от Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009 -2014 въз основа на 
подписан меморандум за разбирателство между Република България и 
Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн. 

Цел на програмата: Намаляване на емисиите на парникови газове и 
замърсители на въздуха. Програмата ще допринесе за намаляване на 35 
хил. т СО2.

Средства по програмата: 15,6 млн. евро, от които 13,26 млн. евро (85%) са 
безвъзмездна финансова помощ, а държавното съфинансиране е 2,34 млн. 
евро (15%).

37



Програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ 
на ФМ на ЕИП

Грантова схема BG04-04-05 „Обучения и образователни дейности за 
повишаване на административния капацитет по отношение на мерки за 
енергийна  ефективност и възобновяема енергия“. 

Цел на грантовата схема: 
Повишаване на административния капацитет на държавните и общински 
органи и институции  за планиране  и  изпълнение  на  мерки  за  
енергийна  ефективност и възобновяема енергия чрез предоставяне на 
обучения и консултации.

Средства по грантовата схема:
624 065 евро
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Предизвикателствата пред държавните и общински власти във 
връзка с изискванията за енергийна ефективност

Значителни средства за проекти в сферата на енергийната 
ефективност и възобновяема енергия са заделени в:

ОП „Региони в растеж“ 2014-2020,
ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020, 
както и в редица други финансови източници. 

Това налага държавните и общински власти да притежават 
високо ниво на компетентност,  за да подготвят, управляват и 
контролират успешно изпълнението на проектите за ЕЕ и 
ВЕИ. 
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Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“
в размер на 840 млн. евро подкрепя 39 средни и големи градове от 
националната полицентрична система. 
Инвестициите са в изпълнение на одобрените Интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие и са насочени към обновяване на 
градски пространства, като улици, площади, пешеходни зони и паркове, 
съчетани с мерки за модернизация на:

 детски ясли и градини и общообразователни и профилирани 
училища,

 социални жилища, социална инфраструктура, 
 спортни съоръжения и 
 подкрепа за културни институции като читалища, театри, опери, 

музеи, галерии,  др. 
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Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“

Мерките включват още: 

 подобряване на енергийната ефективност в  жилищни сгради, 
студентски общежития и публични административни сгради, 

 мерки за насърчаване на частните инвестиции в зони с потенциал 
за икономическо развитие в тези градове, както и  

 интегрирани проекти за устойчив градски транспорт.
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Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. 

Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни 
центрове в периферните райони“ 
в размер на 105 млн. евро за реализиране на инвестиции в ЕЕ в жилищни 
и публични сгради в 28-те малки градове в периферни райони от 
националния полицентричен модел. 

Инвестициите са за внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
обновяване на:

 жилищни сгради; 
 административни сгради на държавната и общинската 

администрация и
 публични общински сгради на образователната, културната и 

социалната инфраструктура.
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ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020

Приоритетна ос 3: Енергийна и ресурсна ефективност
Българските предприятия са на първо място по енерго- и ресурсо-
емко производство на единица продукция и на едно от последните 
места по екологосъобразност, които са основните предпоставки за 
създаването на устойчива конкурентоспособност. 

По приоритетната ос 3 програмата предоставя подкрепа в размер 
на 300 млн. евро за преминаването към ниско-въглеродна 
икономика във всички сектори  и насърчаване на ефективното 
използване на ресурсите, като инвестиции за: 

 Енергийни технологии и енергийна ефективност и
 Ресурсна ефективност.
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Други европейски програми, финансиращи ЕЕ и ВЕИ

 Хоризонт 2020
Програми за териториално сътрудничество:
 Програми за трансгранично сътрудничество с Македония, 

Сърбия, Румъния, Турция и Гърция;
 Програма за трансгранично сътрудничество «Черноморски 

басейн 2014-2020»;
 Програма за транснационално сътрудничество «Дунав 2014-

2020»
 Програма за транснационално сътрудничество «Балкани 

Средиземно море 2014-2020»
 Програма за междурегионално сътрудничество «Интеррег 

Европа 2014- 2020»
 Програма за междурегионално сътрудничество «УРБАКТ ІІІ»
 Други.
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия” по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Балкански 
институт по труда и социалната политика”  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, страните – донори и Програмния 
Оператор на BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”.
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