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1 ВЪВЕДЕНИЕ 

1.1 Изглаждане на различията между финансовите институции и 
проектите в областта на енергийно-ефективните услуги 

В голяма част от европейските държави потенциалът за изпълнение на проекти в областта на услугите 
за енергийна ефективност е все още неоползотворен и една от главните пречки в болшинството от 
случаите, са затрудненията на този вид проекти да привлекат финансиране. За много финансиращи 
институции оценката на стойността, както и рисковете, свързани с проектите в областта на енергийно-
ефективните услуги, са все още непозната територия. Въпреки че стойността на обезпечението за 
повечето проекти, свързани с енергийната ефективност, като цяло е доста ниска, генерираните 
парични потоци, които са основен източник за проектите в областта на ЕЕУ, не се признават като 
средство за погасяване на задълженията. 

Настоящият документ описва критериите за качество, които са подходящи за прилагане при 
финансирането на услуги за енергийна ефективност (ЕЕУ). Той е съставен, за да предостави на 
финансиращите институции (ФИ), компаниите за енергийни услуги (ЕСКО) и клиентите общо разбиране 
за оценката на кредитоспособността на проектите в областта на ЕЕУ. От една страна, финансовите 
критерии за качество (ФКК) помагат на финансиращите институции да оценят кредитоспособността на 
проектите. От друга страна, ФКК позволяват на ЕСКО компаниите и клиентите на ЕЕУ да подготвят и 
изпълняват проекти по начин, който улеснява тяхното финансиране. В зависимост от вида на ФИ и 
етапа от разработването на проекта, е необходима и различна информация. 

В този контекст се прилагат следните определения, свързани с ЕЕУ: 

 Услуга за енергийна ефективност (ЕЕУ): Съгласувана задача или задачи, предназначени да 
повишат енергийната ефективност и други договорени критерии за ефективност. ЕЕУ  включва 
енергийно обследване, определяне, избор и изпълнение на дейности и удостоверяване на 
постигнатите резултати. Осигурява се документирано описание на предложените или 
договорените рамки за действия и последващи процедури. Повишението на енергийната 
ефективност се измерва и верифицира съгласно договорно определен период  и методи [EN 
15900:2010]. 

 Частични услуги, свързани с ЕЕУ: Услуги, които включват отделни компоненти от веригата на 
ЕЕУ, например енергийни обследвания или оперативни подобрения, но проектирани за пряко 
или непряко повишаване на енергийната ефективност. 

В документа се разглеждат следните видове услуги за енергийна ефективност във връзка с оценката на 
кредитоспособността на проектите в областта на ЕЕУ: 

 Договори с гарантиран резултат (ДГР): Договорно споразумение между бенефициера и 
доставчика на мярка за подобряване на енергийната ефективност, обект на проверки и 
наблюдение по време на целия срок на действие на договора, като съгласно това 
споразумение инвестициите (труд, доставки или услуги) в тази мярка се изплащат по 
отношение на договорено гарантирано равнище на подобряване на енергийната ефективност 
или друг договорен критерий, например финансови икономии. 

 Договори за експлоатация (ДЕ): Разновидност на ДГР, които не включват съществени 
инвестиции и за целите на настоящото изследване са включени в понятието за договори с 
гарантиран резултат. 
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 Договори за доставка на енергия (ДДЕ): Договорно споразумение за ефективна доставка на 
енергия, като топлина, пара или сгъстен въздух. ДДЕ се сключват и измерват в доставени 
мегаватчасове (MWh)1.  

 Интегрирани договори за енергия (ИДЕ): Комбинация от мерки за енергийна ефективност и 
доставка на енергия, при които се извършват оперативни проверки вместо текущи измервания 
и удостоверяване на спестяванията. Обикновено предоставената енергия при този вид 
договори е от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). 

Ръководството за финансиране следва да се интерпретира във връзка с документа „Проект на насоки 
за европейски технически критерии за качество“, който бе публикуван от експертния екип на проекта 
QualitEE през декември 2017 г. (www.qualitee.eu).  

Докато техническите критерии за качество са предназначени за потенциалните клиенти на ЕЕУ и им 
помагат да правят разлика между лоши и висококачествени проекти, насоките за финансиране имат за 
цел да улеснят комуникацията между ФИ, ЕСКО и клиентите на ЕЕУ с помощта на общи финансови 
критерии за качество (ФКК). 

Институции, сред които EVO (2009), IEA (2014), EDF (2014), CEN/CENELEC (2017), EEFIG (2017) и някои 
други (cf. Bleyl et al. 2017) вече са се занимавали с въпросите, свързани с финансирането на 
енергийната ефективност, и настоящият документ се опира на тяхната работа и надгражда 
съществуващия вече опит в тази насока. 

1.2 Техническо качество на проектите в областта на ЕЕУ 
Според проекта Investor’s Confidence Project (ICP), добре замислените и добре изпълнени проекти в 
областта на енергийната ефективност могат да се разделят в пет категории, в зависимост от жизнения 
им цикъл, всяка с конкретни проектни задачи и задачи за гарантиране на качеството (EDF 2014): 

 Определяне на базовото потребление 
 Изчисление на спестяванията 
 Проектиране, изграждане и верифициране 
 Експлоатация, поддръжка и мониторинг 
 Измерване и удостоверяване на спестяванията 

Към това проектът QualitEE добавя списък с Технически критерии за качество, разработени специално 
за проектите в областта на ЕЕУ, отговарящи на следните технически характеристики на услугите за 
енергийна ефективност: 

 Адекватност на избрания от доставчика на ЕЕУ метод за анализ 
 Качество на изпълнението на техническите мерки за подобряване на енергийната ефективност 
 Гаранция на спестяванията 
 Метод за удостоверяване на енергийните спестявания 
 Запазване на стойността и поддръжка 
 Комуникация между доставчика на ЕЕУ и клиента 

                                                           

1 Това определение е опростена версия на дефиницията, формулирана от IEA DSM Task force 16. Моделът често 
включва закупуване на входящо гориво и се използва при централното топлоснабдяване или френския “Договор 
за отопление”. Обхватът на мерките за енергийна ефективност е ограничен до доставката на енергия (до 
измервателния уред). 

http://www.qualitee.eu/
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 Съответствие с изискванията за комфорт на потребителя 
 Информиране и мотивиране на потребителите 
 Понятни договорни условия за определяне на конкретни нормативни изисквания 

Макар да не е необходимо финансиращата институция да разбира всички технически подробности, 
свързани с проектите в областта на ЕЕУ, за тях е полезно да знаят къде и как се генерира и гарантира 
стойността на тези проекти. Това предполага добри познания относно изчисляването на паричните 
потоци и оценката на рисковете. Клиентите или ЕСКО компаниите, които се нуждаят от външни 
източници на финансиране за техните проекти, трябва да са запознати с основните принципи на 
финансирането. Документацията за проектите, свързани с ЕЕУ, трябва да бъде изготвена по начин,  
който да позволява непосредствено извличане на финансовите параметри от предоставените данни. 
Една цялостна финансова оценка трябва да вземе под внимание пълния жизнен цикъл, но с конкретен 
фокус и уместност. Освен това, необходимата информация ще се различава според приложимия в 
дадения случай  финансов инструмент. 

1.3 Финансови инструменти за проекти в областта на ЕЕУ 
По принцип, за проектите в областта на ЕЕУ важат същите инструменти, които са налични и за всяка 
друга инвестиция (cf. Bleyl-Androschin/Schinnerl 2010), а именно: 

 Кредит 
 Лизингово финансиране 
 Проектно финансиране 
 Цесия 
 Форфетиране на договорената сума 

Кредитно финансиране: Кредиторът (ФИ) предоставя на кредитополучателя – в случай с ЕЕУ това може 
да бъде както доставчикът на ЕЕУ, така и клиентът – целеви капитал за фиксиран период от време. 
Кредитът следва да се погаси чрез фиксирани вноски, които включват изплащане на дълга, лихви и 
допълнителни такси. Максималният размер на кредита е ограничен според кредитния коефициент на 
кредитополучателя въз основа на неговия баланс, което определя неговата кредитоспособност. 

Лизингът се определя като придобито изключително право за ползване (не притежаване) на актив. 
Собственикът на актива се нарича лизингодател, а лизингополучателят отговаря за изплащането на 
лизинга. Лизингът е форма на финансиране на дълготрайни активи и се разделя на оперативен лизинг 
– много подобен на отдаването под наем, при което лизингодателят поема ремонта и поддръжката – и 
финансов лизинг, при който лизингополучателят поема всички рискове и експлоатационни разходи. 

Проектното финансиране се основава предимно на очакваните парични потоци от проекта, а не на 
капитала на неговите спонсори. Обикновено структурата на финансиране се състои от инвеститори в 
собствен капитал и редица банки, които предоставят кредити. Тези заеми са обезпечени с активите на 
проекта и се изплащат изцяло от паричните потоци на проекта, а не се обезпечават от спонсорите му 
(Scott Hoffman 2007). Проектното финансиране изисква големи усилия по отношение на дължимата 
грижа и разработването на финансова структура – често свързани със създаването на специална 
организация – и по този начин е ограничено до големи проекти (обем на проекта > 10 милиона евро, 
обикновено в инфраструктура и промишленост). 

Цесията се определя като прехвърляне на бъдещи парични потоци от цесионера или цедента 
(доставчика на ЕЕУ) на купувача (ФИ). Може да се използва като допълнително обезпечение за 
кредитно или лизингово финансиране. 

http://www.qualitee.eu/
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Форфетирането е форма на цесия, при която бъдещите парични потоци се продават на ФИ в замяна на 
еднократно заплащане без допълнително финансово споразумение (кредит или лизинг). 

От гледна точка на клиента, за избора на подходящ финансов инструмент за проекти в областта на ЕЕ, 
трябва да се вземат под внимание следните величини: 

 Стойност на финансирането (лихвени проценти, такси, размер на финансирането, субсидии, …) 
 Правни аспекти (условия на договора, гъвкавост, имуществени аспекти, собственост,…) 
 Обезпечение/ценни книжа (парични потоци, дялове, активи, поземлен регистър, лична 

отговорност,…) 
 Данъци и налози 
 Балансови и счетоводни аспекти 
 Управление на разходите/разходи по транзакциите 

При избора на финансови инструменти за различни видове проекти в областта на енергийно-
ефективните услуги няма общо правило; в интерес на истината, свободата в избора се определя от 
състоянието на доставчика на ЕЕУ, клиента (например ограничения на кредитоспособността) и/или 
вида на проекта (например по-малко мащабен проект). 

1.4 Стойност и рискове на проектите в областта на ЕЕУ 
От гледна точка на финансиращите институции, два са елементите от първостепенно значение за 
оценката на стойността и рисковете на проектите за енергийна ефективност: 

 Достатъчни и предвидими ли са паричните потоци, генерирани чрез енергийните спестявания, 
за да покрият необходимото погасяване на дълга – с други думи, какъв е рискът по 
изпълнението? 

 Какви са рисковете от потенциално изпадане в несъстоятелност или банкрут на доставчика на 
ЕЕУ? 

 Какви са рисковете от потенциално изпадане в несъстоятелност или банкрут на клиента на 
проекта? Например рисковете, свързани с частни клиенти (услуги, индустрия) може да се 
различават от тези при обществените клиенти (държавни, общински). 

 До каква степен техническото оборудване (активи) може да се използва за (допълнително) 
обезпечение? 

 При оценката на финансовата стабилност на някои видове проекти, свързани с ЕЕУ, може да се 
вземат под внимание неенергийните ползи (например повишена стойност на актива, 
повишена продуктивност,  подобряване на здравето и благосъстоянието) (IEA 2014, Energy 
Efficiency Financial Institutions Group 2017, Bleyl et al. 2017). 

Следва обаче да се подчертае, че проектите в областта на ЕЕУ често биват застрашавани от някои 
типични характеристики, които усложняват финансирането: 

 Тъй като подобренията в енергийната ефективност са неясни, много проекти в тази област се 
приемат за сложни и детайлни. От своя страна този вид проекти се борят с неблагоприятно 
съотношение между предполагаемия приход и разходите по транзакциите – от страна на ФИ 
това се отнася най-вече до загуби за щателна проверка. 

 Освен това, повечето проекти, свързани с ЕЕУ, са малки. Проектното финансиране не може да 
се приложи, ако не се обединят няколко малки проекта в един по-голям. В реалния живот 
обаче, обединяването само по себе си е свързано с множество затруднения и усложнения. 
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 Значителна част от стойността на проекта е свързана не със стойността на инвестираните 
активи, а по-скоро с вложените опит и познания, които са в основата на използването им. От 
своя страна това означава, че стойността на активите обикновено не покрива цялата сума за 
погасяването на кредита. 

 И накрая, паричният поток на проектите, свързани с ЕЕУ, идва от икономията на разходите, а не 
от продажби на пазара. Ето защо, в сравнение с проектите, свързани с възобновяема 
електроенергия, при които паричният поток се генерира чрез продажби на 
електроенергийните пазари, рискът от банкрут на клиента е по-добре изразен при проектите в 
областта на ЕЕУ. 

1.5 Разработване на финансови критерии за качество (ФКК) 
На фона на всичко казано дотук, бяха формулирани следните финансови критерии за качество: 

 ФКК 1: Качество на прогнозирането на паричните потоци 
 ФКК 2: Структура на стимулите за генериране на парични потоци 
 ФКК 3: Използване на паричните потоци 
 ФКК 4: Стойност и използване на активите (техническото оборудване) 
 ФКК 5: Неенергийни ползи от проектите в областта на ЕЕУ 

Като правило се предполага, че проектите, които отговарят на изискванията на ФКК трябва да се 
разглеждат като приемливи от гледна точка на ФИ. Това важи обаче само в рамките, предварително 
определени от прилагания финансов инструмент за дадения проект: 

 Ако проектът се финансира чрез кредит, кредитоспособността – и следователно коефициентът на 
баланса – остава решаващ фактор, който до голяма степен не зависи от качеството на проекта. 

 Лизингът е възможен до сумата, която се покрива от стойността на активите. 
 Проектното финансиране е достъпно само за големи проекти или обединения от малки проекти. 

В Таблица 1 са показани избраните финансови критерии за качество в съответствие с най-важните 
аспекти на оценката на стойността и рисковете на проектите, свързани с ЕЕУ. 

Таблица 1: Актуалност на финансовите критерии за качество за различните аспекти на финансирането 

 Парични 
потоци 

Обезпеченост на 
техническото 
оборудване 

Несъстоятелно
ст или банкрут 
на доставчика 

на ЕЕУ 

Несъстоятелнос
т или банкрут 
на клиента на 

ЕЕУ 

ФКК1. Качество на прогнозирането на 
паричните потоци 

++ o + + 

ФКК 2. Структура на стимулите за 
генериране на парични потоци 

++ o ++ o 

ФКК 3. Използване на паричните потоци ++ o ++ o 

ФКК 4. Стойност и използване на 
активите (техническото оборудване) 

+ ++ ++ ++ 

ФКК 5. Неенергийни ползи от проектите 
в областта на ЕЕУ 

o o + + 
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1.6 Контекст и прилагане на финансовите насоки 
Tози документ има за цел да улесни комуникацията между финансовите институции (ФИ), компаниите 
за енергийни услуги (ЕСКО) и клиентите на ЕЕУ. Финансовите критерии за качество (ФКК) ще помогнат 
за подбора на проекти в областта на ЕЕУ, отговарящи на условията за външно финансиране. 

На практика се очаква, че основната целева група на тези насоки ще бъдат организаторите и 
инвеститорите в проектите – ЕСКО и клиенти – тъй като ФИ разполагат с установени практики за оценка 
на проекти, които леко се различават един от друг и не е лесно да бъдат променени. ФКК помагат на 
инвеститорите да направят предварителна оценка на инвестиционната привлекателност на проектите 
за ЕЕУ от гледна точка на ФИ. От ЕСКО компаниите се изисква да предоставят необходимата 
информация във вид, който може да се обработи от ФИ. Клиентите ще се възползват пряко от 
прилагането на ФКК, тъй като високото качество на проектите е от значение не само за финансирането, 
но и за икономическите резултати от проекта. 

Освен това практическият опит показва, че разработването на привлекателен цикъл на рефинансиране 
с помощта на инструменти като цесия и форфетиране, се е превърнало във важен двигател за 
развитието на пазарите на ЕЕУ в няколко европейски държави. Ето защо очакваме, че ФКК ще бъдат от 
особено значение при подготовката на проекти в областта на ЕЕУ, защото ще им позволи по-лесно 
рефинансиране чрез продажбата на бъдещи вземания. Чрез рефинансиране на проекти, 
първоначалните инвеститори – ЕСКО компанията или клиентът – могат да изчистят балансите си, 
получавайки по този начин гъвкавост за финансиране на нови проекти. Рефинансирането също така 
може да се използва като средство за обединяване на няколко по-малки проекта в по-голям пакет, 
така че да се достигнат необходимите прагове и да се привлекат по-големи инвестиции.  
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2 ФИНАНСОВИ КРИТЕРИИ ЗА КАЧЕСТВО  

2.1 ФКК 1 Качество на прогнозирането на паричните потоци 
Предпоставки и значение 

Стойността на проектите в областта на ЕЕУ се определя главно от прогнозираните бъдещи енергийни 
спестявания. Те обаче са резултат от множество параметри и предпоставки. 

Главният източник за изплащане на инвестицията в един такъв проект е паричният поток, генериран 
чрез договорени и (най-вече) гарантирани спестявания. Затова е изключително важно финансиращите 
институции да получат гаранция, че паричните потоци от проекта за ЕЕУ ще бъдат достатъчни, 
независимо от променящите се рамкови условия. 

Това, което понякога е трудно да се разбере, е фактът, че спестяванията не могат да се измерят 
директно и, че повишаването на енергийната ефективност не води непременно до икономия на 
енергия в абсолютно изражение. Ето защо е полезно да се знае определението на основните  термини 
в проектите за енергийна ефективност: 

Енергийната ефективност е количеството физическа услуга (топлина, светлина, електроенергия и т.н.) 
във връзка с енергийното потребление, необходимо за предоставянето на тази услуга. Повишаването 
на енергийната ефективност може да означава намаляване на потреблението на енергия до дадено 
ниво на услугата, а може да предполага и повишаване на това ниво със същото количество енергия. 
Качеството на услугата може също да се повиши до ниво, при което е нужна повече енергия в 
абсолютни стойности, но енергийната ефективност да остава висока. В зависимост от споразумението, 
последният случай може да има отрицателно въздействие върху паричните потоци. 

Енергийното потребление е абсолютното количество енергия, използвано за предоставяне на 
физическата услуга. Както бе споменато по-горе, енергийната ефективност не произтича непременно 
от намаляването на потреблението на енергия. 

Енергийните спестявания в рамките на проектите, свързани с предоставяне на ЕЕУ, обикновено се 
определят като намаляване на енергийното потребление в сравнение с договорено базово 
потребление. Това базово потребление определя количеството енергия, използвана в случай, че няма 
изпълнен проект за ЕЕУ. Това определение е ключово за прогнозирането на енергийните спестявания, 
а също и на паричните потоци, и също така включва коригиращи фактори, които трябва да бъдат взети 
под внимание, в случай на променящи се рамкови условия, като температура на околната среда, етап 
на производство, заетост и т.н. 

Полученото енергийно потребление зависи главно от качеството на изпълнението на проекта за ЕЕУ, 
но също и от качеството на поддръжката и експлоатацията. Следователно прогнозирането на 
паричните потоци трябва да отчете също и тези аспекти. 

В заключение, концепцията за измерването и удостоверяването на спестяванията (M&V) следва да 
представлява методологична основа cза изчисляването на енергийните спестявания след 
изпълнението на проекта. 

Критерии за оценка и процес на верифициране 

Критериите за оценка (КО) и процесът по верифицирането за ФКК 1 са описани в Таблица 2. 
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Таблица 2: Критерии за оценка и процес на верифициране на ФКК 1 Прогнозиране на паричния поток 

КО Критерий за 
оценка 

Доказателство Верифициране Бележки 

1-1 План за измерване и 
удостоверяване на 
спестяванията (M&V) 

Наличие на план за M&V съгласно 
международните стандарти, включващ 
следните елементи: 

 Ясна спецификация на използвания 
стандарт за M&V 

 Времеви график на дейностите по 
M&V 

 Спецификация на алгоритмите за 
изчисление 

 Органи, отговарящи за 
изпълнението на M&V 

Преди: Съществува ли 
концепция за M&V съгласно 
международните стандарти? 

След: Текущото отчитане на 
M&V съответства ли на плана 
за M&V? 

Съществуващи стандарти: 

 IPMVP (Международен 
протокол за измерване 
и удостоверяване на 
резултатите) 

 ISO 50015:2014 

1-2 Ясно определена 
базова линия (изходно 
потребление), спрямо 
която се измерват 
енергийните 
спестявания и се 
извършва M&V  

Определението на изходното 
потребление трябва да включва следната 
информация: 

 Коригиращите фактори трябва да са 
повишени, одобрени от клиента и 
включени в базовата линия 

 Климатични данни 
 Цената на енергията трябва да е 

един от главните коригиращи 
фактори, т.е. паричните потоци на 
проекта не трябва да зависят от 
колебанията в цените на енергията 

Преди: Достатъчно добре ли е 
дефинирана базовата линия и 
включва ли коригиращи 
фактори? 

След: Преглед на отчетите от 
M&V 

 

Базовата линия и 
коригиращите фактори 
трябва да се извлекат от 
съществуващото енергийно 
потребление (сметки за 
енергия, данни от 
измервания и т.н.) и анализа 
на експлоатацията през 
изминалите години 

1-3 Сценарии за най-лош, 
реален и най-добър 

Наличие на анализ на рисковете по 
отношение на паричните потоци: 

Преди: Анализът на риска 
включва ли най-лошия, 
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КО Критерий за 
оценка 

Доказателство Верифициране Бележки 

паричен поток Сценарии за най-лош, реален и най-
добър вариант. Сценариите следва да 
вземат под внимание измененията в 
рамковите условия, влияещи върху 
коригиращите фактори, както и 
възможните недостатъци в изпълнението 

реалния и най-добрия 
сценарии за паричните 
потоци? 

След: Сравнение на паричните 
потоци със сценариите, 
включващи коригиращите 
фактори 

1-4 Използване на най-
добрата налична 
технология 

В проектите в областта на ЕЕУ трябва да 
се използва най-добрата налична 
технология. Това може да се докаже 
чрез: 

 Използване на продукти, които 
отговарят на изискванията, 
определени в регламента за 
екодизайн; използване на най-
високите класове продукти 

 Използване на продукти с етикет за 
качество 

 Референтен списък с изпълнени 
проекти 

Преди: Проектът отнася ли се 
за определен стандарт на 
технологията и съществуващи 
стандарти? Има ли 
документация за етикети и 
други доказателства за най-
добра налична технология? 

След: Отговаря ли 
инсталираното оборудване на 
определените изисквания? 
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2.2 ФКК 2 Структура на стимулите за генериране на парични потоци 
Предпоставки и значение 

Един инвестиционно привлекателен проект, свързан с ЕЕУ, трябва да бъде структуриран по такъв 
начин, че доставчикът и клиентът на ЕЕУ да бъдат силно стимулирани да постигнат обещаните 
енергийни спестявания и съответно да генерират необходимите за изплащането на инвестицията 
парични потоци.  

От страна на доставчика на ЕЕУ това е свързано главно със стимулиране на договорните условия по 
отношение на гаранцията за спестяванията. Но в много случаи и клиентът трябва да допринася за 
успеха на проекта, като изпълнява задълженията си за сътрудничество. Като цяло, балансираното 
споделяне на риска между доставчика на ЕЕУ и клиента е от решаващо значение за генерирането на 
парични потоци. По принцип всяка страна трябва поема рисковете, с които може да се справи най-
добре. Например, доставчикът на ЕЕУ обикновено поема рисковете, свързани с анализа, избора, 
проектирането и изпълнението на мерките за ЕЕ. Допълнително, някои рискове, свързани с 
експлоатацията на инсталираните системи може да бъдат прехвърлени на производителя 
(обикновено чрез гаранционно споразумение) или на застраховка. Останалите рискове се поемат от 
клиента! 

Критерии за оценка и процес на верифициране 

Критериите за оценка и процесът по верифицирането на ФКК 2 са описани в Таблица 3. 
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Таблица 3: Критерии за оценка и процес на верифициране на ФКК 2 Структура на стимулите за генериране на парични потоци 

КО Критерии 
за оценка 

Доказателство Верифициране Бележки 

2-1 Цялостен 
подход към 
споделянето на 
рисковете 

Разпределяне на рисковете по 
изпълнението на страната по 
договора, която е в най-добра 
позиция да се справи с 
конкретните  рискове, като в 
същото време гарантира, че 
има договорно правомощие 
да ги управлява 

Преди: 
а) Специален документ за 
споделянето на риска, 
включващ следните части 

 Списък с приетите рискове 
по изпълнението, свързани 
с генерирането на парични 
потоци 

 Разпределяне на 
управлението на рисковете 
между договорните страни 
(вкл. обосновка) 

б) Транспониране на избрания 
подход за управление на риска 
в договора за ЕЕУ 

Терминът „риск по изпълнението“ в този 
контекст се отнася до всички фактори, които биха 
могли да повлияят негативно върху генерирането 
на парични потоци от енергийните спестявания, 
като: 

 Некачествен анализ и проект 
 Недостатъци по изпълнението на мерките 
 Оперативни грешки 
 Колебания в моделите на използване 
 Поведение на потребителя 
 Промени в цените на енергията 

2-2 Зависимост на 
възнаграждени
ето за 
доставчика на 
ЕЕУ от 
постигането на 
гарантираните 
спестявания 

Гаранция за спестявания от 
първи вид: Намаляването на 
възнаграждението трябва да 
бъде най-малкото съизмеримо 
с нивото на непостигане на 
гарантираните спестявания. 
Гаранция за спестявания от 
втори вид: Постигнатите 
спестявания ще се 
разпределят между 
доставчика на ЕЕУ и клиента в 
определено съотношение. 

Въз основа на договорните 
условия, свързани с гаранцията 
на енергийните спестявания 

Гаранцията за спестявания от първи вид 
стимулира повече доставчика на ЕЕУ 
действително да постигне предвидените 
енергийни спестявания. Ето защо този вид 
гаранция е за предпочитане от гледна точка на 
стимулиращото си въздействие. 
Ако във възнаграждението е включен 
допълнителен бонус за преизпълнение и/или 
допълнително наказание за неизпълнение, 
стимулът е дори по-голям. 
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КО Критерии 
за оценка 

Доказателство Верифициране Бележки 

2-3 Стимулиращи 
условия за 
клиента 

Ясно определяне на приноса 
на клиента за успеха на 
проекта, в т.ч. 

 Достатъчно стимули за 
сътрудничество с 
доставчика на ЕЕУ 

 Регулиране на 
възможността на клиента 
да възпрепятства 
изпълнението на мерките 
за ЕЕ от страна на 
доставчика на ЕЕУ 

Въз основа на договорните 
условия 

Критерият за оценка отразява ролята и позицията 
на клиента. Ето някои примери от практиката: 

 Поведението на потребителя е важен 
въздействащ фактор. Следователно е 
препоръчително този въпрос да се заложи 
изрично в договора; 

 Единият начин е да се поделят 
спестяванията с клиента от самото начало на 
договора; 

 Клаузи, които уреждат компенсациите за 
доставчика на ЕЕУ в тези случаи, когато 
клиентът откаже да съдейства без да има 
причина за това. 

2-4 Защита на 
паричните 
потоци в 
случай на 
повреда в 
оборудването 

Сключване на застрахователно 
споразумение, покриващо 
дефицити в генерирането на 
парични потоци, вследствие 
на авария или сериозна 
повреда на 
енергоспестяващото 
оборудване (извън покритието 
на риска от гаранцията) 

Представяне на полица, 
покриваща посочените рискове 

На пазара съществуват застрахователни продукти 
(често срещащи се под названието „гаранция за 
енергийна ефективност“), които са разработени 
за инвеститорите в мерки за съхраняване на 
енергията и излизат извън рамките на 
гаранциите, покриващи рисковете. Обикновено 
те покриват материални щети (в т.ч. повреди на 
оборудването) на инсталираните системи, както 
и прекъсване на стопанската дейност (защита 
срещу загуба на приходи, вследствие от повреда 
в оборудването). Тези продукти са налични за 
ограничен срок (рядко надхвърлят пет години) и 
важат само за избраното оборудване. 
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2.3 ФКК 3 Използване на паричните потоци 
Предпоставки и значение 

Даже ЕЕУ да се изпълнява успешно и да генерира предвидените парични потоци, погасяването на 
кредита може да бъде застрашено от възникване на необходимост за преструктуриране на проекта, 
поради икономически затруднения или банкрут на някоя от страните по договора (доставчика на 
ЕЕУ или клиента). Освен това, преструктуриране може да се наложи и в случай, че клиентът продаде 
обектите, предмет на договора, или при правоприемство. 

За тези случаи трябва да се предвидят договорни клаузи, които да: 

 Гарантират – в колкото е възможно по-голяма степен – че изпълнението на проекта не е 
спряно, а продължава с нова структура на партньорство, като по този начин продължава 
да генерира парични потоци от енергийните спестявания 

 Предоставят предварителен достъп на ФИ до паричния поток 

Имайки предвид многообразието от подходи при финансирането на проекти в областта на ЕЕУ, 
договорните условия следва да отразяват 

 Факта, че финансирането на проекта за ЕЕУ се осигурява от доставчика на услугата (т.нар. 
финансиране от трета страна) или от клиента 

 Различните финансови инструменти, които би могло да се използват, като кредитно 
финансиране, лизинг, цесия, форфетиране. 

Поради тази причина и оценката на ФКК 3 Използване на паричните потоци, трябва да бъде 
диференцирана по съответния начин. 

Критерии за оценка и процес на верифициране 

Критериите за оценка и процесът на верифициране са описани в Таблица 4. 
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Таблица 4: Критерии за оценка и процес на верифициране на ФКК 3 Използване на паричните потоци 

КО Критерий за 
оценка 

Доказателство Верифициране Бележки 

3-1 Превантивен подход 
относно стратегиите за  
прекратяване на 
дейността 

Стратегиите за прекратяване 
на дейността трябва да се 
изготвят и документират 
преди да започне 
изпълнението на проекта 

Преди: 
а) Специален документ за стратегиите, в 
случай на прекратяване на дейността, 
включващи най-малко следните случаи: 

 Банкрут на доставчика на ЕЕУ или на 
клиента 

 Продажба на недвижимото 
имущество от клиента 

 Правоприемственост / смяна на 
доставчика на ЕЕУ 

б) Транспониране на избрани стратегии за 
прекратяване на дейността в договора за 
ЕЕУ 

От гледна точка на ФИ е важно, 
доколкото е възможно, да се 
избегне спиране на 
изпълнението на проекта, а 
при необходимост – той да 
продължи с нови партньори и 
да няма прекъсване на 
генерирането на парични 
потоци от енергийните 
спестявания 

3-2 Смяна на доставчика на 
ЕЕУ 

Наличие на договорни 
условия 

Договорна клауза, която дава възможност 
на доставчика на ЕЕУ да прехвърли 
правата и задълженията по договора на 
трета страна, без предварително съгласие 
на клиента 

Ако финансирането на проекта 
е предоставено на доставчика 
на ЕЕУ, който има затруднения 
да изплаща кредита, 
финансиращата банка може да 
има интерес от получаване на 
пряк достъп до бъдещите 
парични потоци (чрез цесия) и 
евентуално да заеме мястото 
на доставчика на ЕЕУ 

3-3 Право на доставчика на 
ЕЕУ да рефинансира 
чрез цесия 

Наличие на договорни 
условия 

Договорна клауза, която дава възможност 
на доставчика на ЕЕУ да продаде 
бъдещите вземания като обезпечение за 
финансирането на проекта (обикновено 
без отказ от възражение) 

3-4 Договорно положение, 
ограничаващо 

Наличие на договорни 
условия 

Възможността на клиента да прекрати 
договора трябва да бъде ограничена до 
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КО Критерий за 
оценка 

Доказателство Верифициране Бележки 

прекратяването на 
договора от страна на 
клиента на ЕЕУ 

изключителни случаи на дългосрочно 
нарушение на задълженията на доставчика 
на ЕЕУ. Вариант за прекратяване на 
договора може да бъде чрез клауза, 
задължаваща клиента да заплати всички 
дължими бъдещи вземания незабавно при 
прекратяването му. Подобни разпоредби 
се изискват и за извеждането от 
експлоатация на съоръжението, където се 
изпълнява услугата за ЕЕ. 

3-5 Използване на 
паричните потоци при 
продажба на 
съоръжението 

Наличие на договорни 
условия 

Договорни клаузи, които стимулират 
продължаването на проекта (в случай на 
продажба) 
а) Задължение за клиента да заплати 
всички дължими бъдещи вземания 
незабавно при прекратяване на договора 
(вижте 3-4) 
б) Определяне на условия, съгласно които 
доставчикът на ЕЕУ трябва да приеме 
купувача на съоръжението като нов клиент 
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2.4 ФКК 4 Стойност и използване на активите (техническото 
оборудване) 

Предпоставки и значение 

В проектите, свързани с ЕЕУ, новоинсталираното техническо оборудване може да се използва за 
обезпечение. В случай на банкрут на кредитополучателя обаче, това води до прекратяване на 
работата на проекта. Използването на активите зависи от следните условия: 

 Техническа експлоатация: активите могат технически да се премахнат, 
 Икономическа експлоатация: активите могат да се продадат на приемлива цена (премахват 

се или се използват от новите клиенти  на същото място), 
 Правна експлоатация: собствеността на останалите активи (например в много държави 

активите, които са свързани постоянно със сградната собственост, автоматично се 
прехвърлят на собственика на сградата).  

Обикновено проектите в областта на ЕЕУ въвеждат ново техническо оборудване в съществуващите 
съоръжения. Поради високата техническа интеграция, експлоатацията ще има смисъл само за части, 
които могат лесно да бъдат извадени от системата и, които имат приемлива себестойност. На 
практика техническата експлоатация покрива само малка част от стойността на целия проект за ЕЕУ. 

Друга форма на експлоатация на инсталираното оборудване е използването на целия проект за 
енергийна ефективност в съществуващия обект с нов клиент. Този начин на използване зависи в 
голяма степен от високото ниво на запазване на обектите и производствените процеси. 

Наред с техническите и икономическите рамкови условия е необходимо да се изясни възможността 
за правна експлоатация на активите. Договорите трябва да включват клаузи относно собствеността 
върху оборудването в  случай на преструктуриране на страните по договора. 

Критерии за оценка и процес на верифициране 

Критериите за оценка и процесът на верифициране са описани в Таблица 5. 
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Таблица 5: Критерии за оценка и процес на верифициране на ФКК 4 Стойност и експлоатация на активите (техническото оборудване) 

КО Критерий за 
оценка 

Доказателство Верифициране Бележки 

4-1 Стойността на 
техническото 
оборудване за 
сменяемите части е 
определена в 
проектната 
документация 

Наличие на проектна документация, 
включваща информация относно 
икономическата стойност на 
сменяемите части 

Преди: Проектната документация позволява 
избирането на сменяеми части и определя 
икономическата им стойност 
След: Преглед на стойността на продаденото 
техническо оборудване 

 

4-2 Техническото 
оборудване (или поне 
най-големите части) 
може да се използват в 
различни процеси и 
браншове на клиента 

Наличие на проектна документация, 
включваща информация относно 
използването на техническото 
оборудване (или части от него) за смяна 
на процеси или браншове 

Преди: Проектната документация определя кои 
части от техническото оборудване могат да се 
използват за различни цели (процеси, браншове) и 
кои са тясно свързани с процеса 
След: Преглед на последствията от промените в 
процесите и браншовете 

 

4-3 Договорът определя 
собствеността върху 
техническото 
оборудване в случай на 
промени в юридическата 
структура на клиента или 
доставчика на ЕЕУ 

Ясни условия в договора, определящи 
собствеността върху оборудването в 
следните случаи 

 Промени в юридическата структура 
на клиента 

 Промени в юридическата структура 
на доставчика  

 Банкрут на клиента или доставчика  
Трябва да има налична документация за 
техническото оборудване, както и 
инструкции за правилна експлоатация и 
поддръжка 

Преди: Собствеността върху техническото 
оборудване е определена за случаи на промяна в 
правната структура и банкрут на клиента или 
доставчика на ЕЕУ 
След: Преглед на промените в собствеността 
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2.5 ФКК 5 Неенергийни ползи от проектите в областта на ЕЕУ 
Предпоставки и значение 

Проектите в областта на ЕЕУ не само повишават енергийната ефективност чрез намаляване на 
разходите за енергия (в сравнение с базовото потребление), но в повечето случаи носят и 
допълнителни (неенергийни) ползи, които са от голямо значение за клиента на ЕЕУ или останалите 
заинтересовани страни и следователно би могло да се вземат предвид при финансовата оценка (cf. 
IEA 2014; Bleyl et al. 2017). Най-важните неенергийни ползи от гледна точка на клиентите са: 

 Повишена производителност на труда 
 Намалени прекъсвания в производството 
 Спестявания на CO2 
 Ефективно водоснабдяване и икономия на водни ресурси 
 Премия за наем 
 Премия за продажба 
 Намалена зависимост от енергийните тарифи 
 Устойчив имидж 
 Обществени ползи 

Неенергийните ползи могат да се класифицират според приложимостта им за съответния бизнес 
модел или  сложността на количественото определяне. 

Критерии за оценка и процес на верифициране 

Критериите за оценка и процесът на верифициране са описани в Таблица 6. 
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Таблица 6: Критерии за оценка и процес на верифициране на ФКК 5 Неенергийни ползи от проектите в областта на ЕЕУ 

КО Критерий за оценка Доказателство Верифициране Бележки 

5-1 Списък и 
класификация на 
неенергийните 
ползи 

Наличие на списък с неенергийните 
ползи, които биха имали различните 
заинтересовани страни. 
Ползите в списъка следва да бъдат 
класифицирани според различните 
заинтересовани страни, приложимостта 
им за дадената ЕЕУ и възможността за 
количествено определяне. 

Преди: Проектната 
документация включва 
неенергийни ползи. 
Списъкът е допълнен, така 
че да включва 
класификация според 
заинтересованите страни и 
приложимостта за 
конкретната ЕЕУ 
След: Преглед на избрани 
показатели за неенергийни 
ползи 

Неенергийните ползи са синоним на 
множество ползи или неенергийни 
въздействия 

5-2 Количествено 
определяне и 
монетаризация на 
неенергийните 
ползи 

Наличие на количествено определяне на 
избрани неенергийни ползи. Където 
няма точни стойности, се определят 
диапазони (по-ниска към по-висока 
граница). 
Монетаризация на количествено 
определените неенергийни ползи от 
гледна точка на различните 
заинтересовани страни. 

Преди: Проектната 
документация включва 
неенергийни ползи и, 
където е възможно - 
монетаризация 
(изчисление на нетна 
настояща стойност) 
След: Преглед на 
получените неенергийни 
ползи 

Монетаризацията трябва да се 
извърши по метода на нетната 
настояща стойност 
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