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ОТНОСНО
Становище на АЕЕ за проект на План за възстановяване и устойчивост на
Република България.
Програма енергийна ефективност на стълб Зелена България.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ,
На първо място искаме да изразим нашата удовлетвореност от прозрачния и
равнопоставен подход, който прилагате в процеса на провеждане на дискусиите и
събиране на мнения по отношение на Плана за възстановяване и развитие. Вярваме, че
това е начинът, а именно чрез обединение на усилията на всички заинтересовани
страни, да постигнем желаните темпове на напредък на нашата страна и изравняването
ни с останалите европейки икономики.
Организацията ни представлява интересите на ЕСКО компаниите в страната –
бизнес модел, при който фирмите-изпълнители привличат финансов ресурс, реализират
енергоспестяващи мерки при своите възложители, след което изплащането на
направените инвестиции зависи от постигането на заложените по проект икономии на
енергия. Справедлив пазарен механизъм, който се подкрепя активно от Европейската
комисия като иновативен и надежден подход към енергийната ефективност в
Европейския съюз1. Като свидетелство за компетенциите, които обединяваме
благодарение на нашите членове, както и следствие на многобройните информационни
кампании през последните години, постигнахме статут на Национален администратор
на Европейския професионален ЕСКО кодекс. Работим активно и с Агенция за
устойчиво енергийно развитие в посока усъвършенстване на регулаторната рамка,
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резултат на което са последните предложения за промени в Закона за енергийна
ефективност. Същите предстоят да бъде внесен за гласуване в Народното събрание.
С голяма увереност можем да заявим, че ЕСКО секторът в страната разполага с
необходимото ноу-хау и капацитет, чрез които инвестициите в енергийна ефективност
да се трансформират от еднократен акт на строително-монтажни работи в интегрирани
енергоефективни услуги, действащи в полза на възложителите за периоди стигащи 1520 години. Именно в тази светлина са и нашите бележки, изложени в следващите
редове.

(1). Хоризонтални бележки
(а). Включване на ЕСКО механизма като възможност за реализация на
енергоспестяващи мерки, наред с грантовите и финансови инструменти, при
изготвяне на програмите към Плана за възстановяване и устойчивост.
Над 100 млн. лв. инвестиции са реализирани под формата на Договори с
гарантиран резултат, основно по време на пред-присъединителния период.
Демонстрираният коефициент на ефективност на инвестиция към 1 (един) MWh
спестена енергия достига стойност 0.5 в сравнение с грантови механизми2. Въпреки
това ЕСКО механизмът е изключен като възможност при програмиране на грантовите
схеми в страната до момента.
Отчитайки гореизложеното, както и надграждащите възможности на ЕСКО
модела – гарантиране на планираните икономиите на енергия, оптимална експлоатация
и поддръжка на нововъведение активи, постоянен мониторинг на енергопотреблението
и бързо предприемане на коригиращи действия в случаите на преразход, апелираме
той да бъде включен като механизъм за реализация на енергоспестяващи мерки.
Въпреки че с удовлетворени констатираме, че ЕСКО механизмът е включен при
системите за улично осветление в Плана за възстановяване и устойчивост, бихме
желали същата възможност да се предвиди и при жилищния и индустриалния сектор.
(б). Създаване за предпоставки за привличане на частен финансов ресурс и
постигане на мултипликативен ефект при инвестициите в енергийна ефективност.
През последните години практиката показва3, че размерът на безвъзмездния
финансов ресурс е крайно недостатъчен спрямо броя желаещи да го усвоят. Добра
практика при такава ситуация би било въвеждането на изискване за комбиниране с
частен ресурс, което от своя страна би „отключило“ допълнителни капитали, повече
инвестиции в енергийна ефективност и възможност за повече български граждани да
се възползват от безвъзмездно финансиране и подкрепа. Освен размера на самоучастие,
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други пазарно дисциплиниращи параметри, които да се заложат като условия за
разходване, могат да бъдат реално постигане на заложените икономии на енергия, срок
на структуриране и изпълнение на проектите в отделните фази.
От първостепенно значение е да се увеличават темповете на изграждане на
пазарна финансовата инфраструктура, която да е в съответствие с потребностите за
трансформация на българската икономика. Това би било възможно, само ако тя не се
конкурира с безвъзмездния ресурс. За съжаление тенденцията към днешна дата е точно
обратната – икономически жизнени проекти се финансират по грантови схеми (защото
получават повече точки за икономии на енергия / въглеродни емисии), а останалите
влизат в безизходица, без достъп до частни капитали поради икономическите си
показатели.
Намеренията за Декарбонизационен фонд в значителна степен са стъпка в
правилната посока, но той би трябвало да бъде последващото развитие за предоставяне
на техническа помощ и нисколихвено дългосрочно финансиране след вече установена
практика на самоучастие на бенефициентите и създадени минимални пазарни навици в
тях. С висок интензитет на грантови механизми (80%-100%) това необходимо
предмостие ще отсъства, а мултипликативните ефекти - отложени за пореден път.
(в). Комуникация и обучение
През последните години икономиката на страната стана грантово ориентирана
– много рядко се предприемат действия от страна на субектите, ако няма грантов
компонент, по възможност 100%. Още по-деструктивна е тенденцията за пасивно
изчакване на грантови програми, което води до бездействие в рамките на години.
Налице са огромен брой проекти, които изчакват програми за безвъзмездна помощ и
многократно кандидатстват през различни програмни периоди. В този смисъл
препоръчваме да се разгърна широка кампания за ползите от инвестиции в енергийна
ефективност, както и за необходимостта от инициативност, предприемчивост и пазарен
подход в светлината на намаляващата роля на грантовете и тяхното пълно заместване
от специализирания финансови инструменти, в т.ч. и ЕСКО, към 2030 – 2050. Към
днешна дата масовото убеждение е, че подпомагането ще продължи и занапред по
примера на НПЕЕМЖС, Норвежки финансов механизъм и др.
(2). Жилищен сграден фонд
(а). Обособяване и даване на приоритет на проекти със самоучастие от
страна на бенефициентите.
Данните показват, че търсенето на 100% грант от страна на потенциални
бенефициенти далеч надхвърля предлагането. От друга страна е разбираемо, че
кратките срокове за усвояване на този финансов ресурс предполагат използване на вече
разработени механизми по подобие на НПЕЕМЖС. Похвално е и включването на
допълнителни „технологични“ мерки от вида на слънчеви системи, термопомпи и др. В
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този смисъл, издържано изглежда като последващи действия на направените от нас в
т.(1) Хоризонтални мерки, обособяването на два пакета при последващата НПЕЕМЖС:
-

„статичен“ пакет, включващ изолация, дограма, аналогично изпълнение
според програмата до момента;
„технологичен“ пакет, включващ слънчеви системи, термопомпи, промяна
на разводка, системи за мониторинг, контрол и управление, вентилация и др.

Докато „статичният“ пакет може да изисква минимален и поносим процент
самоучастие от страна на собствениците (до 5%-15%), то при проектите, които
включват и „технологични“ мерки, процентът самоучастие следва да се увеличи (до
45%-55%), за да се покрие тяхната нараснала стойност. Поради факта, че във втория
вариант имаме по-голям принос по отношение както на спестени емисии, така и на
грантов ресурс, то би следвало той да бъдат с приоритет. Самоучастието може да се
покрие чрез ЕСКО и/или финансов инструмент. В допълнение, при изпълнение на
проекта от страна на задължено лице по смисъла на Закона за енергийна ефективност,
същото би могло да се бонифицира и със спестяванията следствие на грантовия ресурс.
Последното би подкрепило развитието на пазара за енергийни спестявания, както и
изпълнението на поетите ангажименти пред Европейската комисия.
(б). Включване на
нововъведените активи.
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Явен е рискът от неефективна експлоатация и липсваща поддръжка на
технологичните енергоспестяващи мерки, в случай че не се предвидят като условие за
одобрение на потенциални проекти. Препоръчваме да бъдат програмирани такива
изисквания, които от своя страна могат да бъдат удовлетворени чрез използване на
ЕСКО механизъм, договор с професионална компания за управление на сгради и/или
договор с инсталатор на технологичното оборудване.
(в). Мониторинг на потреблението на енергия, верификация и отчитане на
постигнатите спестявания. Предприемане на коригиращи действия.
От първостепенна важност е отчитането на постигнатите резултати и
предприемането на коригиращи действия в случаите, когато планираните започнат да
се разминава с наблюдаваните стойности на енергийно потребление. Включването на
такова изискване в програмата би довело до следните ползи и подобрения:
-

-

гаранция за работа в оптимален режим на технологичното оборудване и
постигане на заложените проектни параметри;
верификация и отчитане на постигнатите спестявания, което дава
възможност и за проследяване на тези индикатори при оценка на
ефективността на програмата;
натрупване на база данни за анализ и възможност за програмиране на
следващо поколение енергоефективни програми, базирани на факти и
информационни масиви;
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-

подобряване на степента на информираност на домакинствата.

ЕСКО механизмът и в този случай може да бъде вариант за решение поради
натрупания опит в изграждане на системи на мониторинг и тяхната употреба при
управление на енергията с оглед на постигане на гарантираната в ЕСКО договора
икономия.
(г) Ползване на европейки опит.
Има налични готови за използване модели в жилищния сектор, разработени по
различни програми на ЕС като H2020. Такива могат да бъдат открити в доклада на
Ърнст и Янг4 за проекти, които могат през следващите 2 (две) години да създадат
значима социална и икономическа стойност, както и такава за околната среда. Един от
посочените проекти е FinEERGo-Dom5, който репликира успешния опит на Латвия в
дълбоката реновация на сгради в други 5 страни от ЕС, в т.ч. и България.
(2). Публичен сграден фонд
В още по-голяма степен важат гореизложените препоръки за публичния сграден
фонд:
(а). Самоучастие над 50% от страна на бенефициентите – общини, държавна
администрация
Тук от особена важност е даването да добър пример към останалите субекти,
собственици на сгради, както е предвидено и в Директивата за енергийна ефективност.
И в този случай самоучастието, респ. освобождаването на грантов ресурс, ще даде
възможност на повече български граждани да се възползват от Плана за възстановяване
и развитие, самоучастие, което може да се покрие от достатъчен брой налични
механизми като ЕСКО и Наредба 166, финансови инструменти от Фонда за енергийна
ефективност и възобновяеми източници, Фонд Флаг, Фонд Север, Фонд Юг и други.
(б). Включване на
нововъведените активи.
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Грижата за публичните сгради е на по-ниско ниво от тази, която собствениците
проявяват към своите жилища, което налага въпроса с професионалната експлоатация
и поддръжка с още по-голяма сила. Налице е и възможност за програмиране на
изискване за организиране на пулове от сгради, което би довело до икономии от
мащаба.
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(в). Мониторинг на потреблението на енергия, верификация и отчитане на
постигнатите спестявания. Предприемане на коригиращи действия.
Аналогично на подт. (б).
(г). Осъвременяване и активиране на Наредба 167
Наредбата от 2009 година, която регламентира възможност за подпомагане на
собствениците на държавни и общински сгради от Министерство на финансите при
изплащане на ЕСКО договори трябва да се осъвремени:
-

-

разширяване на обхвата на типовете сгради, които попадат в обсега на
Наредбата. Засега могат да се възползват само такива, обслужващи
делегирани от държавата дейности;
синхронизиране с последните разработки на Евростат и Европейската
инвестиционна банка8;
включване на жилищни сгради в обхвата на Наредбата.

Възможността за активиране на Наредба 16 (към днешна дата използвана само
няколко пъти) би подпомогнало финансово собствениците на държавни и общински
сгради в значителна степен при покриване на процента самоучастие в хипотезата на
реализация на енергоспестяващи мерки с грантов компонент чрез ЕСКО механизъм.
(3). Индустриален сграден фонд.
Апелираме ЕСКО механизмът да бъде допустим вариант при усвояването на
ресурс от индустриалния сектор по Плана за възстановяване и устойчивост. За целта
бяха създадени в съответствие с добрите практики типови ЕСКО договори,
предназначени за МСП, по проект на Агенцията за енергийно устойчиво развитие,
които са на всеобщо разположение на нейната уеб страница9.
Оставаме на разположение и с желание за съвместни последващи действия за оформяне
на следващата версия на Плана за възстановяване и устойчивост!

С уважение:…………………………..
Кирил Райчев,
Председател на УС
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