
Практическо ръководство

за

прилагане на ЕСКО механизма в 
България

Семинар – обучение: Гарантиране качеството на енергийно -
ефективните услуги в сградите

Кирил Райчев

Председател на  Алианс за Енергийна Ефективност

Мениджър Бизнес Развитие, „Енерджи Ефект“ ЕАД

Стара Загора,
12 февруари 2019

Проектът QualitEE се финансира от програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на 
Европейския съюз по силата на договор № 754017. Цялата отговорност за съдържанието на тази презентация 
принадлежи на авторите ѝ. Тя не отразява непременно мнението на Европейския съюз. ИАМСП и Европейската 
комисия не носят никаква отговорност за използването на съдържащата се в презентацията информация.



Членове
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Опит в ЕСКО

3 Източници: aop.bg; bgeef.com

Над 10-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



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



Пазар (1)
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Търговци на 
енергия

ЕСКО

Други участници:

- Жилищни сгради;
- МСП.

Сгради с РЗП > 250 м2 , 

собственост на 
държавната 

администрация

Сгради с РЗП > 250 м2 , 

собственост на 
общинска 

администрация

Сгради с РЗП > 250 м2

за обществено 
ползване, собственост 

на частни субекти

Големи предприятия

Улично осветление

Задължения за 2019: 
2 005 GWh

Общо: 
8 573 303 м2

Общо: 
11 000 000 м2

Мощност: 
100 MW



Пазар (2)
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Научени уроци
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Структуриране на проект
Предпроектно проучване | Мулти-инженерингов анализ | Разработка на 

икономически смислено предложение

Добри практики
Комуникация с клиента | Дефиниране на изисквания | Контрол на 

изпълнението | Методики за оценка на резултатите

Специфична законова рамка
Енергийни обследвания | Методики за бърза оценка на енергийни 

спестявания | Невъзможност за самоучастие на клиента във финансирането

Договори с гарантиран резултат
Нестандартизирани | Често небалансирани | СМР vs. ЕЕ-услуга



Примери (1)

Хотелски комплекс с хибридна 

система на природен газ

предварителен  анализ 

٭5 хотелски комплекс в България с 320 стаи, плувен басейн и 
СПА-център, работещ целогодишно.

Сега: Отопление и Климатизацията чрез електрически котли, 
електрически чилъри и котли на природен газ.

Възможност: Замяна с една хибридна система на природен газ 
(Hy-REC).

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Член на АЕЕ

Годишни енергийни разходи БЕЗ Hy-REC €  580 038

Годишни енергийни разходи С Hy-REC €  418 294

Икономии от Hy-REC €  161 744

Срок на откупуване на Hy-REC 3.2 год.

Полезен живот на Hy-REC 13 год.
8



Договори с гарантиран резултат 

/ ЕСКО  договори /

Портфолио от 17 проекта, реализирани в България 

в периода 2007-2017 г.

Договорите с гарантиран резултат (ЕСКО), на основание 
Закона за енергийната ефективност, са работещ 

инструмент за реализиране на енергоспестяващи мерки при 
публични клиенти (държавни / общински сгради и системи)

РЕЗУЛТАТИ: 

„Алмина 

Консулт“ 

ЕООД

Член на АЕЕ
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Примери (2)

Средна стойност на ЕСКО договора 342 822 лв.

Средна икономия на енергийни разходи 382.2 MWh / год.

Среден срок на откупуване 6.8 год.

Среден размер на спестени CO2-емисии 228 т / год.



Договори с гарантиран резултат 

/ ЕСКО  договори /

РЕЗУЛТАТИ:

„Алмина 

Консулт“ 

ЕООД

Член на АЕЕ
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Примери (3)



Договор с гарантиран резултат 

- УМБАЛ „Св. Георги“ /Пловдив/

75 000 м2 РЗП    /    Период на договора: 2011 – 2017 г.

РЕЗУЛТАТИ: 
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Примери (4)

Стойност на ЕСКО договора 3 688 719 лв.

Икономия на енергийни разходи 6 330 MWh / год.

Срок на ЕСКО договора 6 год.

Размер на спестени CO2-емисии 2 134 т / год.

Член на АЕЕ
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Примери (5)

Обект „Умна стая“

- 119 СУ /София/

Автоматизация на отопление и 

осветление, и въвеждане на 

поведенчески енергоспестяващи 

мерки в учебна стая и коридор 

Членове на АЕЕ



Интерактивна платформа за 

информационни услуги
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Примери (6)

Член на АЕЕ



Индустриален сектор

Оползотворяване на отпадна топлина от хладилни 

складове и подмяна на хладилно оборудване на 

„Рувела“ ЕООД  - 2018 г.

РЕЗУЛТАТИ: 
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Примери (7)

Стойност на проекта 104 260 лв.

Икономия на енергийни разходи 85.11 MWh / год.

Срок на откупуване 4.5 год.

Размер на спестени CO2-емисии 68.9 т / год.

Член на АЕЕ



Етажна собственост

Подмяна на инсталации за БГВ и отопление

РЕЗУЛТАТИ: 
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Примери (8)

Подменени инсталации отопление Над 35 сгради

Подменени инсталации БГВ Над 270 сгради

Цена БГВ 30% по-ниска

Член на АЕЕ



АЛИАНС ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Кирил Райчев
Председател

бул. „Димитър Списаревски“ 3, офис 203 / офис 301
София, 1592

E: office@alliance-ee.bg
M: +359 894 602 249;  +359 896 895  591

www.alliance-ee.bg
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Контакти


