
 

1 | Страница 

 

Модел 19 

Фонд „Енергийна ефективност и 

възобновяеми източници“ - ФЕЕВИ 

Република България 

 

СОБСТВЕНОСТ ПУБЛИЧНА 

Компетентен орган по 

програмата 

Правителство на Република България (Министерство на 

икономиката и енергетиката) 

Звено по изпълнение 

на програмата  

Консорциум „Еконолер-ЕнЕфект-Елана (ЕЕЕ)“ 

Модел на изпълнение Неприложимо 

Оперативни услуги Изпълнител  

Посредник 

Оценител 

Финансист 

Финансирани проекти Енергийна ефективност 

Възобновяеми енергийни източници 

Амбиция/цели Изграждането на устойчив капацитет на пазарен принцип за 

разработване и финансиране на проекти за енергийна 

ефективност при пазарни условия, демонстриране на 

финансовата рентабилност на инвестициите в сферата на 

енергийната ефективност и насърчаване развитието на добре 

функциониращ пазар на енергийната ефективност в България. 

Бенефициенти Отговорни за разработването на проекти лица, ДПЕУ, 

изпълнители на проекти, жилищни корпорации, предприятия, 

публични субекти като общини, местни органи на властта, 

болници и университети, жители 

Финансов инструмент Финансови институции 

Инвестиционни фондове 

Собственици на проектите/имотите 

ДПЕУ 

Инструменти за 

финансиране 

Кредити 

Собствен капитал 

Гаранции 

 

 
 



 

2 | Страница 

 

Резюме 
 

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) — първоначално Фонд 

„Енергийна ефективност“ (ФЕЕ) — е револвиращ фонд, създаден като самостоятелно 

юридическо лице (под формата на публично-частно партньорство) през 2005 г.  

Първоначалната му капитализация бе осъществена с безвъзмездни средства от Глобалния 

екологичен фонд (ГЕФ) чрез Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), 

правителството на България, правителството на Австрия, както и частни български донори. 

Фондът има за цел да предоставя револвиращо финансиране и техническа помощ за 

публични (общински, университетски, болнични) и частни (предприятия и домакинства) 

проекти за енергийна ефективност в България. От 2011 г. той също така финансира и 

независими проекти за производство на енергия от ВЕИ, свързани с локално 

енергопотребление. 

ФЕЕВИ беше част от по-общата стратегия на правителството на България за привеждане на 

законодателството в съответствие с европейското, за осигуряване на необходимото 

институционално развитие и намаляване на енергийната интензивност на страната, която по 

това време бе два пъти повече от средната за ЕС и една от най-високите в Европа. 

Въпреки че тази ниска енергийна ефективност, както по отношение на потреблението, така и 

по отношение на производството, осигуряваше огромен потенциал за енергийни спестявания 

по икономически целесъобразен начин — според изчисленията, близо 40 % в съществуващия 

сграден фонд, 30 % в сектора на топлофикацията и 30 % в индустрията — съществуваше един 

почти нефункциониращ и крайно недостатъчен пазар на финансиране, възпрепятстващ 

достъпа до търговско финансиране на инвестициите в енергийна ефективност.  

Тази ситуация накара българското правителство да предвиди създаването на фонд „Енергийна 

ефективност“ в новия Закон за енергийна ефективност (ЗЕЕ), приет от Народното събрание 

през м. февруари 2004 г. Този специализиран фонд имаше за задача изграждането на 

устойчив капацитет на пазарен принцип за разработването и финансирането на проекти за 

енергийна ефективност при пазарни условия, демонстриране на финансовата рентабилност 

на инвестициите в сферата на енергийната ефективност и насърчаване развитието на добре 

функциониращ пазар на енергийната ефективност в България. 

С този фонд правителството имаше и амбицията да намали емисиите на парникови газове 

(ПГ), както и да намали наполовина първичната енергийна интензивност на страната до 2020 

г. спрямо нивата от 2005 г., без да се осланя на продължаващото държавно финансиране. До 

края на 2013 г. по проектите на фонда се очакваше да бъдат реализирани енергийни 

спестявания в размер на повече от 95 000 MWH/година, а емисиите на парникови газове да са 

намалели с 75 хиляди тона на година. 

Въпреки че фондът не разпределя печалба и е на пълна издръжка от правителството, той е 

структуриран като публично-частен търговски механизъм за финансиране и изпълнява три 

основни функции – на финансираща институция за предоставяне на кредити и гаранции по 

кредити, както и на център за консултации. Той оказва техническо съдействие на българските 

фирми, общини и частни лица при изготвянето на проекти за енергийната ефективност и ВЕИ, 
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след което осигурява тяхното финансиране или съфинансиране или действа като гарант пред 

други финансови институции или търговски кредитори. 

От 2005 до 2008 г. ФЕЕВИ е получил финансиране от донори и дарители в размер на близо 21,9 

милиона лева или, съответно, близо 11,2 милиона евро. Повече от 70 % от тези средства са 

предоставени от Глобалния екологичен фонд (ГЕФ).  Средствата са използвани за осигуряване 

на първоначалния инвестиционен капитал на фонда, за покриване на първоначалните и 

оперативните разходи, както и за изграждане на капацитет във връзка с енергийната 

ефективност до достигане на финансова самостоятелност от фонда. 

Това финансиране е използвано за създаване на револвиращ фонд, който до края на 2014 г. е 

отпуснал 45,8 милиона лева (23,4 милиона евро) по 170 проекта на обща стойност повече от 

67,6 милиона лева (34,6 милиона евро). Фондът си е спечелил международно признание за 

иновативния си подход към финансирането и консултирането в сферата на енергийната 

ефективност. 

 

Какъв е принципът на действие? 
 

ФЕЕВИ функционира като самостоятелно юридическо лице, въпреки че управлява и 

разпределя финансовите ресурси за проектите за енергийна ефективност съгласно 

разпоредбите на националната енергийна стратегия, Закона за енергийната ефективност, 

Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), действащото законодателство и 

споразуменията с донорите. 

 В периода 2004 - 2008 г. капитализацията на фонда се осигури от четири основни 

източника или донори: 

 

o Глобалния екологичен фонд (Световната банка): 15,5 милиона лева или близо 8 

милиона евро  

o Правителството на България: 3 милиона лева или близо 1,5 милиона евро 

o Правителството на Австрия: близо 3 милиона лева или 1,5 милиона евро  

o Частни донори и дарители:  0,4 милиона лева или 0,2 милиона евро 

 

Тези средства се използваха за осигуряване на първоначалния инвестиционен капитал 

на фонда, за покриване на първоначалните разходи по започване и осъществяване на 

дейността до достигане на финансова самостоятелност от фонда, както и за частично 

покриване на разходите по изграждане на капацитет във връзка с изготвянето на 

проекти и финансови пакети. 

 

През 2013 г. на фонда бяха отпуснати безвъзмездни средства в размер на 5 милиона 

евро от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Министерството на 

икономиката и енергетиката с цел осигуряването на финансиране за допълнителни 

частични гаранции по кредити за проекти за саниране на обществени сгради, а през 

2014 г. – други 5 милиона евро от Международен фонд „Козлодуй“ (МФК), 
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предназначени за подкрепа на общините за намаляване на енергийния отпечатък на 

обществените сгради. 

 

 Събранието на донорите, което включва представители на основните източници на 

финансиране на фонда, изготвя правилата за функционирането, организацията и 

управлението на фонда, активите и цялостната му дейност. Обикновено се свиква на 

всеки две години. 

 

 Управителният съвет е основният ръководен орган на фонда. Състои се от 9 членове, 

петима от които се избират от общото събрание на донорите, а четирима са 

представители на български държавни институции.  Съветът отговаря за 

стратегическото управление на ФЕЕВИ, в съответствие с формулираните цели и 

принципи на неговата дейност. Освен останалите дейности, той одобрява политиките 

във връзка с финансирането и гарантирането на кредити, приема стратегията за 

дейността, приема критериите за оценка и подбор на проекти, одобрява 

финансирането на проекти и договорите, свързани с гаранционната дейност на фонда. 

В правомощия му се включва и изборът и освобождаването на Изпълнителния 

директор (който ръководи управителя на фонда). Управителният съвет заседава един 

път месечно. 

 

 Управителят на фонда Консорциумът „ЕЕЕ“ — тристранен канадско-български 

консорциум, в който участват една международна консултантска фирма в областта на 

енергийната ефективност и две български дружества, избрани с международен конкурс 

— е изпълнителният орган на фонда. Той организира, управлява и отговаря за 

цялостната ежедневна работа на ФЕЕВИ и за прилагането на пълния проектен цикъл. 

 

 ФЕЕВИ подпомага единствено проекти, които са пряко свързани с: 

• Повишаване на енергийната ефективност в индустриалните процеси 

• Саниране на сгради във всички сектори, включително промишлени, търговски, 

общински и жилищни сгради 

• Подобрения на топлоизточниците и топлопреносните мрежи 

• Рехабилитация на общински съоръжения като уличното осветление 

• Други случаи на крайно потребление на енергия, включително системи за 

контрол на управлението на енергия, мерки за корекция на фактора на 

мощността, въздушни компресори и преминаване към друго гориво 

• Малки независими проекти и мерки за производство на енергия от ВЕИ, 

свързани с локално енергопотребление 

 

 Като кредитор, ФЕЕВИ предоставя заеми при лихва в размер на 4,5 - 9 % за срок до 5 

години.  От кредитополучателите се изисква минимално самоучастие в размер на 10 - 

25 % в зависимост от предлагания тип финансиране: минимално изискуемото 

самоучастие в размер на 10 % касае проекти, предвиждащи съвместно кредитиране 

(кредитиране от ФЕЕВИ и търговска банка), докато максимално изискуемото 

самоучастие в размер на 25 % се прилага за проекти, предвиждащи кредитиране само 

от ФЕЕВИ. Фондът се фокусира върху икономическо осъществими проекти, които 
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внедряват утвърдени технологии, и максимален срок на изплащане на кредита 5 

години, като кандидатите задължително преминават през детайлно енергийно 

обследване преди проектите им да бъдат разгледани за финансиране.  

 

 ФЕЕВИ предоставя частични гаранции по кредити, които покриват 50 % (при условие, 

че е втори по ред кредитор след кредитиращата банка) или 80 % (при равни условия на 

удовлетворяване) от общата кредитна стойност на проекта. Индивидуалната 

гаранционна експозиция не може да надвишава 400 хиляди евро. Кредитните 

гаранции, предоставяни от ФЕЕВИ, се признават като първокласно обезпечение, 

еквивалентно на банковите гаранции. 

 

 Фондът е разработил и два вида портфейлни гаранции: 

o Портфейлни гаранции за договори за енергоспестяване с гарантиран резултат: 

предназначени за дружествата за предоставяне на енергийни услуги (ДПЕУ) и 

произтичащи от договорите за енергоспестяване с гарантиран резултат (ДЕСГР). 

С тях се покриват до 5 % от евентуалните забавени плащания, включени в 

портфейла. Гаранциите позволява на ДПЕУ да договорят по-ниска лихва от 

търговските кредитори.  

o Портфейлни гаранции за саниране на многофамилни жилищни сгради: 

предназначени за многофамилни жилищни сгради или портфейл от 

многофамилни жилищни сгради. С тях се покриват първите 5 % от загубите 

(неизпълнението) за тази кооперация или портфейл от кооперации. 

 

 ФЕЕВИ предлага също така и целенасочена техническа помощ в подкрепа на ДПЕУ при 

изготвянето на проекти и програми за инвестиции, както и при партньорството с 

финансови институции и изпълнението на проекти за енергийна ефективност, с оглед 

стимулиране на договарянето и приемане на предлаганото финансиране. 

 

 Консорциумът „ЕЕЕ“ и кандидат-бенефициентите следват строго определен процес на 

отпускане на кредити, включващ следните 8 етапа: 

 

o Етап 1: Идентифициране на проекта (резултати от детайлното енергийно 

обследване или от предложението за внедряване на енергоспестяващи мерки) 

o Етап 2: Първоначална оценка за осъществимостта на проекта  

o Етап 3: Изготвяне на първоначално предложение за проект (ППП) 

o Етап 4: Подаване на ППП и съпътстващата документация във фонда 

o Етап 5: Съдействие при изготвянето на проекта и попълване на 

придружаващите документи 

o Етап 6: Разглеждане на проекта и оценка на кредитоспособността 

o Етап 7: Формално решение за одобрение на финансирането 

o Етап 8: Изготвяне и подписване на договора за финансиране и отпускане на 

средствата 
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ФЕЕВИ предлага кредитни продукти с пазарна лихва.  Фактът, че не разпределя печалба му 

позволява да бъде много конкурентен и да предлага атрактивни условия за финансиране на 

отговорните за разработването на проекти лица. 

Въведени са много ниски такси за кредитиране или изобщо няма такива такси, 

административните такси при подписване на договора за кредитиране или при отхвърляне на 

проекта се възстановяват и няма такси за предсрочно погасяване на кредитите.  Таксите по 

гаранциите са намалени до 0,1 %, за да може фондът да запази положението си на пазара на 

гаранционни инструменти. 

Към края на 2014 г. общините заемат дял от 53 % от общия кредитен портфейл на 

финансирането от ФЕЕВИ, съответният дял на търговските предприятия и ДПЕУ е 29 %, а 

останалите 19 % се падат главно на университети и болници. 

Възстановените от бенефициентите суми се използват от фонда за финансиране на други 

проекти за енергийна ефективност. От 2011 г. всички набрани чрез първоначалната 

капитализация парични средства са изцяло инвестирани в проекти. ФЕЕВИ е револвиращ 

фонд и разчита единствено на приходите от погасяването на кредитите. 

 

Фигура 1. Оперативен модел и модел на финансиране на Фонд „Енергийна ефективност и 

възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) 
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Звено по изпълнение на програмата 
 

Консорциумът „ЕЕЕ“, в качеството си на управител на фонда, е звеното по изпълнение на 

програмата. Той съвместява функциите на изпълнителен орган, посредник, оценител и 

финансираща институция. Функционира в съответствие с инвестиционната стратегия и 

утвърдените правила на фонда. Управителят на фонда се назначава за срок от 5 години. 

Основната му цел е да ръководи фонда по начин, целящ постигане на печалба, като се 

насърчават инвестициите в енергийната ефективност и се подпомага развитието на устойчив 

ЕЕ пазар в България. Управителят избира, разработва и прилага съответните финансови 

инструменти с оглед на конкретните условия на проектите и ефективното управление на 

целия портфейл от проекти. 

Управителят на фонда се ръководи от изпълнителен директор на пълно работно време, 

предложен от консорциума „EEE“ и назначен от Управителния съвет. 

Изпълнителният директор ръководи ежедневната дейност и администрация и има следните 

основни отговорности и задължения: 

 Представлява и служи като изпълнителен орган на фонда. 

 Отговаря за изработването на проектната стратегия за дейността на фонда; 

 Отговаря за подбора и разработването на осъществими проекти за енергийна 

ефективност и изграждането на финансовата им структура 

 Отговаря за разработването, управлението и оценката на портфейла от продукти; 

 Отговаря за управлението на финансовите средства на фонда; 

 Отговаря за изпълнението на функциите по мониторинг, отчетност и бюджетиране, 

както и за всички други необходими дейности 

 

 

Ръководният и останалият персонал на фонда се състои общо от 6 души, в това число 

изпълнителен директор, финансов и кредитен анализатор, технически експерт в сферата на 

енергийната ефективност, експерт по изготвяне на технически и бизнес планове, както и 2 

административни служители. 

 

Правно-

организационна форма 

Юридическо лице 

Описание на 

акционерите 

Неприложимо 

Собствен капитал Неприложимо 

Акционери Неприложимо 

Специализиран 

персонал 

Минимално  
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Оперативни разходи по 

програмата 

Минимално 

Организация и партньорства 
 

Правителството на Република България чрез Министерството на икономиката и 

енергетиката: титуляр на програмата и политически инициатор, първоначален донор за 

капитализацията на ФЕЕВИ. 

Република Австрия: първоначален донор за капитализацията на ФЕЕВИ 

Глобален екологичен фонд (ГЕФ): първоначален и основен донор за капитализацията на 

ФЕЕВИ чрез изпълнителната си агенция - МБВР. ГЕФ оказва подкрепа на развиващите се 

страни и на страните с икономики в преход за финансирането на проекти и програми за 

защита на глобалната околна среда и насърчаване на устойчив поминък в местните общности 

Частни донори и дарители: частни донори на ФЕЕВИ.  От 2004 г. за капитализацията на 

фонда са допринесли: Бруната България, Лукойл България, ДЗИ Банк (сега Юробанк България 

АД), Енемона АД, ЕВН, Минев и партньори ЕООД, Ена Оптима ЕООД. 

Консорциум „Еконолер-ЕнЕфект-Елана (ЕЕЕ)“:  Управителя на фонда за енергийна 

ефективност и звено по изпълнение на програмата. Осигурява услугите по изпълнението: 

изпълнителен орган, посредник, оценител и финансираща институция. 

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ): Фондът е създаден 

през 2005 г. от правителството на България, за да предоставя револвиращо финансиране, 

гаранции и техническо съдействие за публични (общински, университетски, болнични) и 

частни (предприятия и домакинства) проекти за енергийна ефективност в България. 

Международен фонд „Козлодуй“ (МФК): Създаден със средства на ЕС за подкрепа на 

проекти, свързани с извеждането от експлоатация на 4 ядрени блока в АЕЦ „Козлодуй“, както и 

за подкрепа на проекти за преструктуриране и модернизация на енергийния сектор на 

България. 

Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР):  Действа като администратор на 

МФК. ЕБВР подпомага прехода към пазарна икономика чрез финансови инвестиции, бизнес 

услуги и участие в политическия диалог на високо равнище в страните от Централна и 

Източна Европа, Централна Азия, както и в страните от Южното и Източното 

Средиземноморие. 

Международна банка за възстановяване и развитие: - МБВР (Световната банка): 

изпълнителната агенция на ГЕФ.  Осигурява заеми и друга помощ, предимно за страни със 

средни доходи. МБВР е първоначалната световна банкова институция. Работи в тясно 

сътрудничество с останалата част от групата на Световната банка за намаляване на бедността 

в развиващите се страни, насърчаване на икономическия растеж и създаване на просперитет. 

Местни финансови институции: осигуряват финансиране и съвместно финансиране на 

бенефициентите, изпълнителите на проекти и ДПЕУ. 
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Бенефициенти 
Бенефициенти Отговорни за разработването на проекти лица, ДПЕУ, 

изпълнители на проекти, жилищни корпорации, предприятия, 

публични субекти като общини, местни органи на властта, 

болници и университети, жители 

Видове проекти Енергийна ефективност 

Възобновяеми енергийни източници 

Оперативна подкрепа Техническа помощ за целевите бенефициенти (ДПЕУ) 

Финансова подкрепа Предоставяна безвъзмездно техническа помощ, много ниски 

такси за гарантиране, много ниски такси за кредитиране или 

липса на такива такси, възстановяване на административните 

такси при подписване на договора за кредитиране или при 

отхвърляне на проекта, липса на такси за предсрочно погасяване 

на кредитите.  

 

Механизъм на финансиране 
Финансиране на 

Звеното по изпълнение 

на програмата 

Първоначалните разходи и изграждането на капацитет на 

звеното по изпълнение (управителя на фонда) са осигурени с 

първоначалната капитализация от донорите, а на по-късен етап 

със собствени средства от предоставени кредити и гаранции. 

Финансиране на 

проектите 

Проектите се финансират със собствени средства на 

бенефициентите или от съответните финансови институции, 

ДПЕУ, изпълнителите на проектите и ФЕЕВИ. 

Финансов инструмент Инвестиционен фонд 

Финансови институции 

Собственици на проектите/имотите 

ДПЕУ 

Изпълнители на проекти 

Размер на 

финансирането 

Първоначално - 11,2 милиона евро, към 31.12.2014 г. - 9 милиона 

евро. 

Вид на финансирането Револвиращ фонд 

Източник на 

финансирането 

Глобалния екологичен фонд, правителство на България, 

правителството на Австрия, Европейската банка за 

възстановяване и развитие, Международен фонд „Козлодуй“ и 

частни донори. 

Инструменти за 

финансиране 

Кредити 

Гаранции 

 

Постижения 
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Към 31 декември 2014 г. ФЕЕВИ е предоставило финансиране или гаранции в размер на 45,8 

милиона лева (23,4 милиона евро) за 170 проекта за енергийна ефективност на обща стойност 

67,6 милиона лева (34,6 милиона евро). 

С финансираните от ФЕЕВИ 160 проекта към 31 декември 2013 г. (спрямо 170 проекта към 31 

декември 2014 г.) се очаква да бъдат реализирани енергийни спестявания в размер на 95 400 

MWh/година и 75 хиляди тона по-малко емисии на СО2 на година. 

Към 31 декември 2014 г. съществуват 17 активно действащи ДПЕУ, с които фондът има 

сключени споразумения за сътрудничество. Той също така има сключени споразумения за 

партньорство с 4 финансови институции, както и общи рамкови споразумения за съвместна 

дейност с 5 други финансови институции. 

Въпреки значителните промени в пазарната среда от 2005 г. насам, засягащи разработването 

и изпълнението на програмата за ФЕЕВИ, фондът успява да се докаже като един успешен 

револвиращ фонд на пазара за енергийна ефективност. Той допринесе за развитието на нов 

пазар за енергийна ефективност в България чрез идентифициране на търсенето на кредити от 

общините, малките и средните предприятия, болниците и университетите. 
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По-долу са представени подробности за проектите: 

 

Видове бенефициенти Брой 

проекти 

Дял в 

% 

Стойнос

т на 

проекти

те в 

милион

и лева 

Дял в 

% 

Финансиран

е от ФЕЕВИ в 

милиони 

лева 

Дял в 

% 

       

Общините 98 57,6 % 36,9 54,6 % 24,2 52,8 % 

Търговски предприятия 53 31,2 % 18,6 27,5 % 13,1 28,6 % 

Други (университети, 

болници) 

19 11,2 % 12,1 17,9 % 8,5 18,6 % 

 170  67,6  45,8  

 

Данни за контакти 
Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ 

ул. „Кузман Шапкарев“ № 4 

 

София 1000, България 

 

Phone:  +359 2 81 000 80 

e-mail: info@bgeef.com 

 

Информационна справка 
Обща информация 

Държава Република България 

Наименование на модела Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ 

- ФЕЕВИ 

Дата на създаване 2005 

 

Описание на модела 

Собственост Публично-частна, основно публична 

Компетентен орган по 

програмата 

Правителството на Република България чрез 

Министерството на икономиката и енергетиката 

Звено по изпълнение на 

програмата 

Консорциум „Еконолер-ЕнЕфект-Елана (ЕЕЕ)“ 

Оперативни услуги Изпълнител 

Посредник 
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Оценител 

Финансист 

Модел на изпълнение Неприложимо 

Видове финансирани проекти Енергийна ефективност 

Възобновяема енергия 

Бенефициенти Отговорни за разработването на проекти лица, ДПЕУ, 

изпълнители на проекти, жилищни корпорации, 

предприятия, публични субекти като общини, местни 

органи на властта, болници и университети, жители 

Географско покритие Национално 

(7,4 милиона жители) 

 

Описание на финансовия модел 

Финансиране на проектите Проектите се финансират със собствени средства от 

бенефициентите или от съответните финансови 

институции, ДПЕУ, изпълнителите на проектите, както и от 

ФЕЕВИ 

Финансов инструмент на 

проектите  

Инвестиционен фонд 

Финансови институции 

ДПЕУ 

Изпълнители на проекти 

Собственици на имоти 

Финансови институции 

Финансови инструменти Кредити 

Гаранции 

Модел на възвращаемост Основаващ се отчасти на енергийните спестявания 

(понякога на гарантирани спестявания) 

 

Рисков профил на проекта 

Риск по изпълнението Неизвестен 

Регрес Неизвестен 

Финансов риск Инвестиционен фонд 

Титуляри на проекти 

Финансови институции 

ДПЕУ 

Изпълнители на проекти 

 

Изисквания на модела 

Численост на персонала Минимално 

Около 5 служители на пълен работен ден  

Изисквания за собствен 

капитал или финансиране 

Средно ниво 

По-малко от 5 милиона евро 

 

Ключови показатели за модела 

Размер на инвестициите от 

създаването 

+/- 23,4 милиона евро 

Размер на проекта (или на 

портфейла от проекти) 

20 000 до +740 000 евро 
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Ниво на средни енергийни 

спестявания 

Към 31 декември 2013 г.: енергийни спестявания в размер 

на 95 400 MW часа на година и намаляване на емисиите на 

СО2 със 75 000 тона/година 

 

Степен на зрялост на разработката 

Степен на 

разработка/реализация 

Зряла 

Степен на оперативна 

разработка 

Зряла 

Степен на финансова 

разработка 

Зряла 

 

Характеристики на модела 

Степен на установеност Добре установен 

Потенциал за разрастване Средно ниво 

Възможност за увеличаване на 

мащаба на модела 

Средно ниво 

Възможност за 

възпроизвеждане на модела 

Средно ниво 

Въздействие върху баланса на 

публичния сектор 

Средно ниво 

 

Източници 
 

http://www.bgeef.com/display.aspx 

http://www.worldbank.org/projects/P084831/energy-efficiency-gef-project?lang=en 

http://www.eib.org/epec/ee/events/events/epec_workshop_03_10_2013_Sofia%20.htm 

http://www.eclareon.eu/sites/default/files/04_energyefficiencyfund_markov.pdf 

АББ, „Доклад за енергийната ефективност на България“, достъпен на адрес: 

https://library.e.abb.com/public/2e264a365d96b74548257a23004eda22/Bulgaria%20Energy%20effici

ency%20Report.pdf, м. април 2013 г. 

CCAP, Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ в България, публикувана от 

Центъра по политики за чистота на въздуха (CCAP) брошура, (www.ccap.org), Вашингтон, САЩ, 

липсваща дата. 

Димитър Дуков, „Българският фонд за енергийна ефективност - развитие на местния пазар на 

енергийната ефективност“, Семинар за повишаване на осведомеността относно механизмите 

в подкрепа на енергийната ефективност на Западните Балкани, Виена, 1 декември 2010 г.  

Димитър Дуков, Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ - Партньор във 

финансирането на проекти, 2-ро пленарно заседание на „CA EED“ във Вилнюс, проведено на 

22-ри и 23-ти октомври 2013 г. 

http://www.eclareon.eu/sites/default/files/04_energyefficiencyfund_markov.pdf
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