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Брюксел, 18 януари 2018 г. 

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 относно състоянието на пазара на основните услуги за 
енергийна ефективност в рамките на договорите с гарантиран резултат (ДГР) и 
договорите за доставка на енергия (ДДЕ), и по-специално тяхното финансиране и 
качество. 

QualitEE, който се финансира от програмата за научни изследвания и иновации 
„Хоризонт 2020“ на ЕС, е своеобразно продължение на проекта Transparense, който 
през 2014 г. разработи Европейски професионален кодекс за договорите с гарантиран 
резултат. Получените нови данни позволяват да се направи сравнение с проведени 
проучвания през 2013 и 2015 г. и по този начин да се проследи тенденцията в 
развитието на ЕЕУ. Пълните резултати могат да се видят в интерактивния онлайн 
инструмент на уебстраницата на проекта. 

Най-важните резултати от проучването на QualitEE  

Пазарът 

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

 

http://www.transparense.eu/eu/epc-code-of-conduct/
http://www.transparense.eu/eu/epc-code-of-conduct/
https://qualitee.eu/market-research/
https://qualitee.eu/market-research/
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 32% от респондентите посочват, че обикновено капиталовата стойност на 
проектите е над 1 млн. евро, като през 2015 г. тя се увеличава с 25%, а през 2013 
г. - с 27% 

 
 Повечето респонденти обаче отчитат големина на проектите до 1 млн. евро, 

което е пречка пред получаването на достъпно финансиране 

Разработването на критерии за качество по проекта QualitEE ще допринесе за 
стандартизирането на този вид услуги и ще улесни обединяването на проекти с цел 
преодоляване на пречките пред финансирането им.  

 Гаранцията за енергийни икономии (избрана от 58% от респондентите) и 
възможността за натиск върху намаляването на разходите (47%) са главните 
фактори за развитието на модела на ДГР 

 Сложността на концепцията / липсата на информация (59%) и липсата на доверие 
в ЕСКО индустрията (53%) са главните пречки пред развитието на бизнеса в тази 
сфера 

 Пазарът на ДГР през последните 12 месеца е по-затегнат; само 39% от 
отговорилите отчитат нарастване, а 47% виждат малка промяна 

 40% от респондентите считат, че в повечето случаи липсва доверие в 
доставчиците по ЕЕУ, 34% намират, че това важи за половината случаи. 

Подобряване качеството на услугата 

 Респондентите подчертават, че определящи за качеството на проектите, свързани 
с изпълнение на ДГР, са:  

o Предварителният технико - икономически анализ / енергийно 
обследване 

o Измерването и удостоверяването на спестяванията 

o Постигането на очакваните нива на икономии 
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Тези се посочват и като области, в които е необходимо да се извършат подобрения, 
наред с „прозрачността и пълнотата на договорните условия“. 

 71% от респондентите посочват предварителния технико-икономически анализ / 
енергийното обследване като определящи за качеството на ДГР, а също и като 
област, която се нуждае в най-голяма степен от подобрение 

 82% от участниците в анкетата заявяват, че доверието от страна на клиентите в 
услугите за ЕЕ би се повишило, ако има схема за гаранция на качеството 

 
 55% предполагат, че държавна или обществена институция би имала най-голям 

авторитет като гарант на качеството или сертифициращ орган за ЕЕУ 

 
Отговаряйки на тези въпроси чрез разработването на критерии за качество и схеми за 
гарантиране качеството на ЕЕУ, проектът QualitEE се стреми да стимулира 
стандартизацията и подобряването на качеството на услугите за енергийна 
ефективност и по този начин да повиши доверието в доставчиците и инвестициите в 
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този вид услуги. Проектът започна през 2017 г. и ще продължи до 2020 г., като 
първоначалната работа е съсредоточена върху разработването на критерии за 
качество и процедури за удостоверяването му, които да важат за цяла Европа. Те ще 
бъдат адаптирани към специфичните национални условия на по-късен етап. Това 
предполага сериозно ангажиране на заинтересованите страни, като част от този 
процес ще бъде и европейската дискусионна среща на 22 март 2018 г. в Брюксел. 
Можете да се регистрирате за участие в техническата работна среща и в работната 
среща по въпросите на финансирането. 

Освен това партньорите по проекта ще организират учебни семинари, целящи да 
повишат уменията и знанията на заинтересованите организации и лица, както и 24 
пилотни проекта, които ще изпробват въвеждането на критерии за качество и процеса 
за гарантиране качеството на ЕЕУ. В края на проекта най-малко осем европейски 
държави ще са положили началото на схемите за гарантиране качеството на ЕЕУ, а най-
добрите бизнес модели ще бъдат описани и публикувани, за да могат да се прилагат и 
в други държави. 

Ръководител на консорциума по QualitEE е австрийската консултантска фирма e7 
Energie Markt Analyse GmbH, а изпълнението на проекта на европейско равнище е 
поверено на водещата търговска асоциация EFIEES (Европейска федерация за 
интелигентни енерго-ефективни услуги). В проекта си партнират 12 организации, 
представляващи 18 европейски държави: Австрия, Белгия, бивша югославска Република 
Македония, България, Великобритания, Германия, Гърция, Испания, Италия, Латвия, 
Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Франция, Холандия и Чехия.  

Проектът се подкрепя от над 50 заинтересовани организации; крупни финансови 
институции, правителствени органи, търговски сдружения и сертифициращи органи, и 
се консултира от Европейски консултативен съвет, в състава на който участват 
специалисти от CEN/CENELEC (Европейски съвет за стандартизация), NEN (Институт по 
стандартизация на Холандия), финансови експерти от SUSI partners и IFC (Група на 
световната банка) и специалисти по ЕЕУ от EFIEES, eu.ESCO и Econoler. 

 

За повече информация, абониране за получаване на новини по имейла, както и 
резултати от пазарните проучвания, молим да разгледате уебсайта на проекта: 

http://www.qualitee.eu 

 

 

  

https://www.eventbrite.com/e/qualitees-european-discussion-workshops-technical-quality-criteria-tickets-42229105391?aff=WorkshopTQC
https://www.eventbrite.com/e/qualitees-european-discussion-workshops-financial-guidelines-tickets-42229631966?aff=WorkshopFin
https://www.eventbrite.com/e/qualitees-european-discussion-workshops-financial-guidelines-tickets-42229631966?aff=WorkshopFin
http://www.qualitee.eu/
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Бележка към редакторите 

Проучването на услугите за енергийна ефективност по QualitEE бе проведено в периода 
юли – октомври 2017 г. сред 188 респонденти от 15 европейски държави (109 
доставчици на ЕЕУ и 79 посредници). Въпросите в проучването бяха съсредоточени 
върху състоянието на пазара на основните услуги за енергийна ефективност; 
договорите с гарантиран резултат (ДГР) и договорите за доставка на енергия (ДДЕ). 

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.  

 

Графики с високо качество 

Налични на https://drive.google.com/open?id=1-nlojPJLJFKicR_FxG81x8qorhkWZ23h  

 

Относно EFIEES 

Мисията на Европейската федерация за интелигентни услуги за енергийна ефективност 
е да популяризира дейността на компаниите,  предоставящи ЕЕУ в Европейския съюз. 
Компаниите за енергийно-ефективни услуги проектират и въвеждат практически мерки 
за подобряване енергийната ефективност на техните клиенти чрез дългосрочни 
договори. Тяхната цел е да оптимизират управлението на енергопотреблението на 
крайните потребители. 

 

Относно e7 Energie Markt Analyse GmbH  

e7 е частна изследователска и консултантска компания, специализирана в секторите на 
енергийната ефективност и възобновяемата енергия. Компанията е основана през юли 
2007 г. и седалището ѝ се намира във Виена, Австрия. Фокусът на дейностите на e7 е 
върху енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и климатичните 
промени. www.e-sieben.at 

 

За повече информация се свържете с 

Jérémy Cléro  
Project & Communication Officer 
jeremy.clero@efiees.eu   
+32 2 230 65 50 
EFIEES | European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services  
Rue Philippe le Bon 15, B-1000 Bruxelles 
www.efiees.eu 

https://drive.google.com/open?id=1-nlojPJLJFKicR_FxG81x8qorhkWZ23h
http://www.e-sieben.at/
mailto:jeremy.clero@efiees.eu
http://www.efiees.eu/

	Най-важните резултати от проучването на QualitEE
	Пазарът
	Подобряване качеството на услугата


