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Темите днес

• Енергийната ефективност в Европа и 
България

• Необходимостта от протоколи за 
осъществяване на проекти по ЕЕ

• Какво представлява проекта ICP Europe и 
протоколите

• Защо и как можете да се включите



Движим промяната към устойчиво общество!



Реновирането на сградите е от ключово 
значение за енергийната независимост

• Енергийната ефективност в Европа:

– Намалява вноса на енергия, спестява разходи

– Създава работни места

– С потенциал за намаляване на емисиите на CO2 с 
1 млрд. тона

– Цел за намаляване на CO2 емисиите от сгради с 
90% до 2050

• Необходими инвестиции в размер на €3,5 
трлн. Евро (€95 млрд. годишно)



Енергийна ефективност … Финансиране

Проекти

• Неразработена пазарна 

ниша

• Значими енергийни 

спестявания

• Доказана индустрия

с неусвоен капацитет

Инвеститори

• Налични капитали

• Търсят 

възвращаемост

• Нисък риск

• Растящ интерес 

към ЕЕ



“От гледна точка на финансовите институции, 

проектите за енергийна ефективност са свързани с 

високи разходи по сделките и се възприемат като 

рискови поради трудността на прогнозиране на 

енергийните спестявания. Липсва достатъчно опит с 

отпускането на  кредити за енергийната ефективност и 

стандартизирани методи за оценка и верифициране на 

енергийните спестявания. Липсата на вторичен пазар

осигуряващ възможност за излизане на инвеститора, 

или последваща ликвидност на инвестицията е друга 

значима бариера.

— JRC Science and Policy Report, Financing Building Energy Renovations 

(2014)



Ситуацията в България

• Икономиката с най-висок енергиен интензитет, 
40% от потреблението на енергия е от сгради 
(25% от жилищни)

– Най-висок процент енергийно бедни домакинства

– Една от най-ниските цени на електроенергията в Европа

• Нов Закон за енергийната ефективност 
(Директива 2012/27/EC)

– Индивидуални цели за енергийни спестявания за 
доставчиците на енергия

– Задължения за обществени сгради

• Планове за устойчиво енергийно развитие



Как финансираме ЕЕ в България?

• Кредитните линии на ЕБВР (€260 млн.)

• Програми на ЕС

• Националната програма за енергийна ефективност на 
МРРБ

Общото:

• безвъзмездната финансова помощ

• малък обем на частния капитал

• недостатъчен брой атрактивни проекти, търсещи частно 
финансиране



Ключови елементи на функциониращ пазар 
на енергийна ефективност

• Стабилно търсене от страна на 
собственици и инвеститори

• Разнообразни финансови продукти при 
атрактивни норми на възвращаемост

• Стандартизирани инструменти за 
отчитане на енергийните спестявания

• Активен вторичен пазар

✗

✗

✗

✗



Енергийната ефективност –
горивото за европейската икономика

www.eefig.org

http://www.eefig.org/


Енергийната ефективност –
горивото за европейската икономика

• EEFIG включва над 200 експерта от 100 организации, 
включително Deutsche Bank, ING, Allianz, BNP Paribas, 
European Property Federation и др.

• Актуален доклад на www.eefig.org

• Основният двигател на търсенето на инвестиции в 
проекти за енергийна ефективност:

Стандартизацията

• Основният двигател на предлагането на инвестиции в 
проекти за енергийна ефективност:

Стандартизацията

http://www.eefig.org/


Липса на стандартизация = Повишен риск 



Разработчици:

• Липса на финансиране

• Липса на данни

Негативното влияние на

липсата на стандартизация

Администратори:

• Високи разходи по програмите

• Неустойчивост на публичното 

финансиране

• Невъзможност за мащабиране

Инвеститори:

• Високи транзакционни разходи

• Прекалено малки проекти, които не 

могат да бъдат агрегирани



• Връзка между финансиращи институции и 
собственици на сгради и разработчици

• Предоставя общодостъпни инструменти и 
ресурси за всички участници на пазара на 
ЕЕ при реновиране на сгради



Историята на ICP

• Започва преди 4 години в САЩ, финансиран от
Environmental Defense Fund

• Подкрепен от широк кръг от инвеститори, банки, 
щатски и градски програми, разработчици (>150 
организации)

• Въвеждането тече в момента
– Connecticut Green Bank

– New York city and state agencies

– Texas PACE

– San Francisco

• В Европа проектът е финансиран по Хоризонт 
2020 и стартира пилотно във Великобритания, 
Германия, Австрия, Португалия и България



ICP Europe – пилотно в 5 държави

In-country advocates

UK

Germany

Austria

Bulgaria

Portugal



Investor Confidence Project в Европа

Мисията на проекта е да ускори развитието 

на пазара за енергийна ефективност, като 

намали разходите по реализация на 

проектите и разходите за инженерингови 

дейности, като същевременно увеличи 

сигурността в енергийните спестявания.



Помага на разработчиците

да предложат атрактивни 

проекти

Помага на инвеститорите да управляват риска, 

за да инвестират в енергийна ефективност

Помага на администраторите

да намалят разходите по 

програмите за ЕЕ и да 

привлекат частен капитал



ICP Europe управителен комитет



"Програми като Investor Confidence Project ще 
улеснят създаването на глобален 
инвестиционен пазар за институционални 
инвеститори, които се интересуват от 
стандартизирани продукти."

– International Energy Agency

Необходимо е да бъде създаден EU Investor 
Confidence Project който да подкрепи  
стандартизирането на процеса и създаването 
на база данни за енергийното потребление с 
отворен достъп”

– Energy Efficiency Financial Institutions Group



Липса на стандартизация = Повишен риск



ICP Energy Performance Protocols

BASELINING

• Existing Building 

• Drawings

• Weather File

• Energy Usage

• Energy Rates

• Occupancy

SAVINGS

• Model File

• Calibration Data

• Bid Packages

• Certifications

COMMISSION

• Cx Plan

• Cx Authority

• Test Procedures

• Facilities Req.

OPERATIONS

• BMS Points

• Fault Plan

• Maintenance Plan

MEASUREME

• M&V Model 

• Regression 

Model

• Adjustments

• Impact

• Baseline 

Adjustments

C

x

• ICP предоставя стандартизиран подход, безплатни 
инструменти и техническа подкрепа, които да 
усъвършенстват процеса!



Структура на протокола

• Етапи
– Определяна на базовата линия

– Изчисляване на енергийните спестявания

– Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация

– Експлоатация, поддръжка и мониторинг

– Измерване и верификация

• Протоколът дефинира:
– най-добрите практики в стандартна процедура

– препоръчва използването на конкретни стандарти

– необходимата документация

• Служат като указания за всички страни в процеса по 
осъществяване на проект по ЕЕ



Минимални изисквания за всеки етап

• Еднотипна структура

– Елементи

– Процедури

– Документация



ICP протоколи в процес на разработка

Големи третични

Стандартни 
третични

Целеви третични

Капиталови разходи > €1m, цялостно реновиране

Капиталови разходи < €1m, цялостно реновиране

Единични или ограничен брой мерки по EE

Големи жилищни

Стандартни 
жилищни

Целеви жилищни



ICP Energy Performance Protocol

• Протоколите НЕ: 

– въвеждат нови стандарти

– налагат национални стандарти в друга 
държава

– ограничават инженерните решения

– дефинират зададена цел за енергийни 
спестявания



Дейности във всяка от държавите

• Сформиране на национална консултативна група 
от ключови заинтересовани страни

• Адаптация и превод на протоколите

• Идентифициране на ключови програми за 
въвеждане на протоколите

• Изграждане на капацитет и стимулиране на 
пазара

– Техническа помощ към програми за реновиране

– Обучения за разработчици на проекти и специалисти по 
осигуряване на качеството

– Свързване на проекти с финансиране



20172016

Investor Confidence Project Europe план

ИНСТРУМЕНТИ
Протоколи

Акредитация

Етикети

Отворени данни

ВЪВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРА
Частни инвеститори

Публични програми

Разработчици

Собственици

Ютилити компании

КАТАЛИЗАТОР НА ПРОМЯНА
Свързване на проекти с финансиране

Създаване на работещи примери
2015



Увеличаване на проектите по енергийна ефективност

• Повишаване на доверието в енергийните 
спестявания

• Намаляване на разходите по сделките

• Рационализиране на процеса по 
осъществяване на сделки по ЕЕ

• Предоставяне на данни за управление на 
енергийната ефективност

• Привличане на проектно финансиране

• Създаване на портфейли и секюритизация

• Намаляване на цената на капитала

Намаляване на риска и разходите

Investor Confidence Project резултати



Как можете да се включите?

Присъединете се към 
националната 
консултативна група

– Общински и държавни 
институции

– Финансиращи институции

– Собственици на сгради

– Разработчици на проекти

– Проектанти, строители, 
ESCO фирми

– Доставчици на енергия



За повече информация

www.eeperformance.org

Петър Сеизов

denkstatt България

peter.seizov@denkstatt.bg

088 486 5232

За съдържанието на тази презентация отговарят единствено авторите. Тя не изразява 
непременно становището на Европейския съюз. Нито EASME, нито Европейската комисия 
носят отговорност за използването на съдържащата се в тях информация.

http://www.eeperformance.org/
mailto:peter.seizov@denkstatt.bg


European Commission Disclaimer

Този проект е финансиран по програмата на 
Европейския съюз за научни изследвания и иновации 

„Хоризонт 2020“ по договор №649836.

За съдържанието на тази публикация отговарят 
единствено авторите. Тя не изразява непременно 

становището на Европейския съюз. Нито EASME, нито 
Европейската комисия носят отговорност за 

използването на съдържащата се в тях информация.


