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Проектът QualitEE се финансира от програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз, по силата 
на грантово споразумение № 754017. Цялата отговорност за съдържанието на това съобщение за пресата принадлежи на авторите 
му. То не отразява непременно мнението на Европейския съюз. ИАМСП и Европейската комисия не носят отговорност за 
използването по какъвто и да е начин на съдържащата се в публикацията информация. 

БЪДЕЩИТЕ ГАРАНЦИИ ЗА КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ ЗА 
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЕ ОФОРМЯТ ОТ ПРОЕКТА 

QUALITEE 
Проектът QualitEE наскоро публикува резултатите от направено проучване в 15 държави - членки на 
ЕС относно пазара на услуги за енергийна ефективност (ЕЕУ). Тези резултати ще послужат за 
формулирането на критерии за качество и схеми за гаранции на ЕЕУ. Това са главните резултати от 
проекта QualitEE, чиято цел е да повиши доверието и инвестициите в този вид услуги. 

В проучването взеха участие 109 доставчици на ЕЕУ и 79 посредници. Те попълниха подробни 
въпросници, в чийто фокус бе състоянието на пазара на основните услуги за енергийна ефективност 
в рамките на договорите с гарантиран резултат (ДГР) и договорите за доставка на енергия (ДДЕ), по-
специално въпросите, свързани с финансирането и качеството им. С пълните резултати  може да се 
запознаете от онлайн интерактивния инструмент. 

Основни характеристики на пазара 

 49% от респондентите отчитат нарастване на поръчките, свързани с ДГР през последните 12 
месеца 

 2/3 от респондентите посочват, че изпълнените проекти са за под 1 млн. евро. Често проекти 
с такава големина не могат да получат достъпно финансиране. Наличието на общи критерии 
за качество би помогнало за обединяването на проекти и преодоляването на тази финансова 
пречка 

 Гаранцията за финансови икономии, произтичащи от прилагането на мерки за повишаване на 
енергийната ефективност, е главният двигател за договорите с гарантиран резултат 

 Сложността на концепцията / липсата на информация и липсата на доверие в доставчиците на 
ЕЕУ са главните пречки, задържащи развитието на бизнеса в тази област 

Подобряване качеството на услугата 

 Респондентите подчертават, че определящи за качеството на проектите, свързани с 
изпълнение на ДГР, са предварителните технико-икономически анализи / енергийни 
обследвания, измерването и удостоверяването на спестяванията и постигането на очакваните 
нива на икономии. При проектите, свързани с договори за доставка на енергия фокусът е 
върху предварителния анализ / енергийно обследване 

 82% от запитаните посочват, че доверието на клиентите в услугите за енергийна ефективност 
би могло да се повиши, ако се въведат схеми за гарантиране качеството им 

В момента проектът QualitEE разработва технически и финансови насоки за ЕЕУ. Първата версия на 
тези насоки ще бъде обсъдена по време на европейската дискусионна среща на 22 март 2018 г. в 
Брюксел. Можете да се регистрирате за участие в техническата работна среща и работната среща 
по въпросите на финансирането. 

Консорциумът, изпълняващ проекта QualitEE включва 12 партниращи си организации, обхващащи 18 
европейски държави. Партньорите ще проведат учебни семинари, имащи за цел да повишат 
уменията и знанията на заинтересованите страни, както и 24 пилотни проекта, които ще изпробват 
в реални условия прилагането на критериите за качество и схемите за гарантиране качеството на 
ЕЕУ. 

Повече информация относно дейностите на проекта QualitEE може да намерите на www.qualitee.eu 
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