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Членове на АЕЕ



Опит в ЕСКО на АЕЕ

✓Над 15-годишнa история на ЕСКО модела в България

✓100 млн. лв. реални договори в публичния сектор (от 130 млн. лв. 
обявени процедури)

✓130 обекта

✓925 лв./MWh (стойност на договора / год. икономия)

✓85% от договорите са изпълнени от членове на АЕЕ

✓Висока експертиза и международен опит

Източници: aop.bg; bgeef.com



В помощ на развитие на пазара

✓Национален администратор на Европейския професионален ЕСКО 

кодекс

✓Борса за набиране на оферти (QualitEE)

✓Консултации при структуриране и управление на ЕСКО проекти



ЕСКО механизъм
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ЕСКО – Финансиране | Гаранция за спестявания | Поддръжка | Управление



Предимства при ЕСКО
✓ Не влошават коефициента на задлъжнялост на публичните възложители

▪ Закон за държавния бюджет

✓ Възможност за субсидиране от Министерство на финансите

▪ Наредба 16 за сгради държавна и общинска собственост

✓ Дългогодишен Мониторинг, Оптимизация и Верификация

▪ Закон за енергийна ефективност

✓ Гаранция за постигане на предвидените в Енергийното обследване спестявания

▪ Закон за енергийна ефективност

✓ Осигуряване на финансов ресурс от ЕСКО компания и/или трета страна

▪ Закон за енергийна ефективност

Източници: aop.bg; bgeef.com



Промени в ЗЕЕ
✓ Изготвяне на Енергийно обследване от странаа на ЕСКО компаниите

▪ Уеднаквяване със световната практика

✓ Възможност за самоучастие от страна на бенефициента

▪ Комбиниране на ЕСКО с грант

✓ Транспониране на Директивата за ЕЕ

▪ Стандартизация

Източници: aop.bg; bgeef.com



Пазар



Сегменти
Сгради с РЗП > 250 м2 , 

собственост на 
държавната 

администрация Общо: 
8 573 303 м2

Сгради с РЗП > 250 м2 , 
собственост на 

общинска 
администрация

Общо: 
11 000 000 м2

Големи предприятия

Улично осветление

Мощност: 
100 MW

МСП

Търговци на енергия

Задължения за 2020: 
2 772 GWh

Жилищни сгради

Общо: 
117 000 000 м2



Необходими инвестиции до 2050 г.



FinEERGo-Dom механизъм

Финансови 

институции

Собственици ЕСКО
Купувач на 

вземания
Агрегатор

Институционални 

инвеститори

Фасилитатор



FinEERGo-Dom предимства

✓Механизъм базиран на ЕСКО

✓Стандартизиран пакет документи – договори и инструкции
▪ ЕСКО, Цесия, Управление и поддръжка, Мониторинг и верификация

✓One stop shop

✓Онлайн платформа SUNShINE

Източници: aop.bg; bgeef.com







Резултат

Цялостна реновация на сгради
Подобряване условията на живот на гражданите в Централа и Източна Европа 



Сравнителен анализ 

• №13 ЕСКО

• № 11 Направи-си-сам

• № 9 Бездействие



Финансови показатели

Инвестиция, 

€k 

Консумация, 

MWh/year

Разходи след 

реновация, 

€/year

NPV*, €k

№ 13 ЕСКО 169.781 185 30 850 505**

№ 11 Направи-си-сам 244.610 247 40 600 585***

№ 9 Бездействие 0.000 366 31 500 ****

(*) - > Инфлация: 3%, Дисконтов процент: 6.5%, Продължителност: 30 years

(**) - > 20 годишен ДГР, Индексиран с инфлация

(***) - > Срок на кредита: 15 години, Лихва: 4.5%+ Euribor

(****) - > Потребност от нов дом
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Кирил Райчев
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