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Модел 1 

Възобновяеми енергоизточници и 

енергийна ефективност - Провинциален 

съвет на Барселона („REDIBA“) 

Провинция Барселона – Испания 

 

СОБСТВЕНОСТ ПУБЛИЧНА 

Компетентен орган по 

програмата 

Провинциален съвет на Барселона („Diputación de Barcelona“) 

Звено по изпълнение 

на програмата  

Звено за техническа помощ по „REDIBA“ („REDIBA TA“) 

Модел на изпълнение договори за енергоспестяване с гарантиран резултат (ДЕСГР) 

Договори за енергоснабдяване (ДЕС) 

Оперативни услуги Изпълнител  

Посредник 

Финансов консултант 

Оценител 

Видове проекти Обществено осветление 

Слънчева енергия 

Централно отопление на биомаса 

Енергийна ефективност (обновяване на сгради) 

Амбиция/цели Реализиране на мерки за устойчива енергия в провинция 

Барселона без каквито и да било разходи или задължения за 

общините при инвестиционна цел в размер на 50 милиона евро. 

Бенефициенти Общините и регионалните власти в провинция Барселона 

Финансов инструмент ДПЕУ 

Собствениците на имотите (общините) 

Инструменти за 

финансиране 

Финансиране посредством ДЕСГР 

Финансиране посредством ДЕС 

Отдаване под наем/Лизинг 

Безвъзмездни средства 

Резюме 
„REDIBA“ – акроним на „Възобновяеми енергоизточници и енергийна ефективност - 

Провинциален съвет на Барселона“ – е наименованието на проект на Провинциалния съвет 

на Барселона (DIBA) в подкрепа на местните и регионални власти в провинцията за 

осъществяването на техните ангажименти по плановете за действие за устойчива енергия 

(ПДУЕ). Проектът стартира в обстановка, в която общините бяха задължени да предоставят 

основни услуги в условията на орязани бюджети, липса на инвестиции и заемен капацитет, 
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повишаващи се цени на енергоносителите и поети ангажименти за осъществяването на 

действия по ПДУЕ. Той имаше за цел да набележи действията или мерките, които могат да 

генерират достатъчно приходи (напр. производство от възобновяеми енергийни източници 

(ВЕИ)) или достатъчно финансови спестявания (напр. енергийна ефективност) за финансиране 

на инвестициите в спестяването на енергия с разумен срок на възвращаемост, т.е. действия 

или мерки за устойчива енергия в провинция Барселона без каквито и да било разходи или 

задължения за общините. 

Бе създадено звено за техническа помощ („REDIBA TA“) с цел осигуряването на техническо 

съдействие и правна консултация на общините във връзка с провеждането на обществени 

поръчки за реализирането на инвестиции в сферата на енергийните спестявания за 

осъществяване на поетите ангажименти за намаляване на емисиите на CO2 посредством 

публично-частни партньорства (ДПЕУ, т.е. ДЕСГР и ДЕС, отдаване под наем и др.). В рамките на 

програмата това звено съвместява функциите на изпълнителен орган, междинно звено, 

финансов консултант и оценител. 

Работата по проекта започна реално през м. май 2010 г. след отпускането на безвъзмездни 

средства по програма „ELENA“ (европейския инструмент за подпомагане в областта на 

енергетиката на местно равнище) в размер на 2 милиона евро при очакван размер на 

инвестициите до 50 милиона евро до края на програмата през м. юни 2014 г. 

Първоначално акцентът беше върху фотоволтаиците и соларните системи, но след година се 

наложи той да се преориентира поради премахването на преференциалните тарифи за ВЕИ в 

Испания.  Усилията бяха насочени към повишаване на енергийната ефективност и 

използването на биомаса за отопление. 

В края на програма „REDIBA“ бяха получени инвестиционни заявления от страна на 183 от 

общо 311 общини. Програмата осигури подкрепа за реализирането на 108 проекта, в резултат 

на които бяха направени инвестиции в размер на приблизително 96 милиона евро и спестени 

21,6 хиляди тона емисии на CO2 на годишна база. 

Какъв е принципът на действие? 
 Общините, които желаят да инвестират в намаляване на енергопотреблението 

посредством финансиране от трети страни, като ДПЕУ могат да кандидатстват за 

техническа помощ и посредничество от страна на „REDIBA TA“.  Въз основата на 

специализирана анкета „REDIBA TA“ извършва анализ на техническата помощ и 

набелязва приемливите за финансиране проекти.  Изискванията по програма „ELENA“ 

за лостов ефект в размер на 25 пъти от първоначалното грантово финансиране (или, 

иначе казано, 1 евро грантово финансиране да доведе до инвестиции в размер на 25 

евро) гарантират много стриктния подбор и оценка на проекти, които да получат 

финансиране.  

 Ако даден проект получи финансиране въз основа на анкетата, кметът на общината 

трябва да подпише меморандум за ангажимент, с който ясно се ангажира да реализира 

проекта и да осъществи необходимите инвестиции, при условие че техническото и 

финансовото предпроектно проучване определят проекта като приемлив за 

финансиране.  
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 От този момент нататък проектът се счита за подлежащ на изпълнение и „REDIBA TA“ 

стартира посредничеството за проекта до провеждането на тръжните процедури по 

него.  Всяка община стартира тръжните процедури със съдействието на „REDIBA TA“. 

 В зависимост от вида договореност – ДЕСГР или ДЕС – избраното ДПЕУ извършва 

работите по обновяване или осъществява мерките за енергийна ефективност, доставя 

услугите и реализира замерванията и проверките с помощта на трети страни по време 

на срока на договора или срок за възвращаемост на инвестицията. 

 „REDIBA“ в ролята си на финансов консултант подпомага общините и ДПЕУ да 

договорят начините за възвращаемост на инвестицията на ДПЕУ. Финансирането на 

инвестициите се осъществява отчасти по традиционен начин с помощта на банкови 

заеми, отпуснати на ДПЕУ (при почти всички проекти) или на общината, и отчасти с 

помощта на собствените средства на ДПЕУ. В някои случаи общината получава 

грантово или дългово финансиране от други местни органи или държавни енергийни 

агенции. 

 „REDIBA TA“ предлага своите услуги на общините безплатно в резултат на отпуснатото 

финансиране по линия на програма „ELENA“ в размер на 2 милиона евро и 0,6 милиона 

евро от Провинциалния съвет на Барселона. 
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Фигура 1. Оперативен и финансов модел 

 

Звено по изпълнение на програмата 
„REDIBA TA“ е звеното по изпълнение на програмата за възобновяеми енергийни източници и 

енергийна ефективност на Провинциалния съвет на Барселона („REDIBA“).  Тази програма се 

управлява от Дирекцията за подпомагане на управлението на енергетиката на местно 

равнище на Провинциалния съвет. 

Звеното съвместява функциите на изпълнителен орган, оценител, междинно звено и 

финансов консултант. 

Основната му дейност включва: 

 Разработване на напречни инструменти като технически модели за ФВ инсталации, 

ДПЕУ модели за обществено осветление и производство или комбинирано 

производство на топлинна енергия от биомаса, модели за отдаване под наем при 

реализирани проекти за ЕЕ или ВЕИ и модели за ДЕСГР, пазарни проучвания, 

обследвания на мерки за енергийна ефективност, оценка на действията и мерките, 

залегнали в ПДУЕ на Провинциалния съвет. 

 Посредничество, включително техническа (предпроектни проучвания) и правна 

консултация (покана за представянето на образци за тръжни процедури) на общините 

и управление за реализацията на проекти за ЕЕ и ВЕИ. 

 Финансова консултация и съдействие за осигуряването на финансиране, контакти с 

финансови институции и инвестиционни фондове 

 Комуникации, изграждане на капацитет и работа в мрежа 

С цел осигуряване на дейността на звеното за програмния период 2010-2014 г. бяха 

предоставени средства в размер на общо 2,6 милиона евро. От тази обща сума, 2 милиона 

евро бяха осигурени по линия на програма „ELENA“ (управляваната от Европейската 

инвестиционна банка програма) и 0,6 милиона евро от Провинциалния съвет на Барселона. 
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В периода 2010-2014 г. бяха разходвани 2,08 милиона евро за външни консултации и 

проучвания. Преките разходи за персонала възлязоха на приблизително 586 хиляди евро. 

Правно-

организационна форма 

Няма 

Описание на 

акционерите 

Неприложимо 

Собствен капитал Неприложимо 

Акционери Неприложимо 

Специализиран 

персонал 

Средно ниво  

Оперативни разходи по 

програмата 

Средно ниво 

Организация и партньорства 
Провинциален съвет на Барселона: създател и политически инициатор на програмата, 

управлява звеното по нейното изпълнение и осигурява подкрепа за част от оперативните му 

разходи. 

Звено за техническа помощ по „REDIBA“:  развитие на персонала и разработване на 

процедурите, инструментите и услугите по програмата. Осъществяване на услугите по 

нейното изпълнение: изпълнителен орган, междинно звено, агрегация на проекти, финансови 

консултации. 

„ELENA“ (Европейски инструмент за подпомагане в областта на енергетиката на местно 

равнище): част от по-мащабните усилия на Европейската инвестиционна банка в подкрепа на 

целите на ЕС в областта на климата и енергетиката. Тази съвместна инициатива на ЕИБ и 

Европейската комисия подпомага местните и регионални власти при изготвянето на проекти 

за енергийна ефективност или възобновяема енергия. 

Бенефициенти 
Бенефициенти Общините от провинция Барселона 

 

Видове проекти Обществено осветление 

Слънчева енергия 

Централно отопление на биомаса 

Енергийна ефективност (обновяване на сгради) 

Оперативна подкрепа Съдействие за проектите посредством звеното по изпълнение на 

проекти 

Финансова подкрепа Безплатно съдействие за проектите 

Механизъм на финансиране 
Финансиране на 

Звеното по изпълнение 

на програмата 

„REDIBA TA“ се финансира по линия на програма „ELENA“ (2 

милиона евро) и Провинциалния съвет на Барселона (0,6 милиона 

евро) 

Финансиране на 

проектите 

Проектите се финансират основно от ДПЕУ и в редки случаи от 

собствените средства на общините 
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Финансов инструмент ДПЕУ 

Общини (собствени средства) 

Размер на 

финансирането 

Неприложимо 

Вид на финансирането Неприложимо 

Източник на 

финансирането 

 

Инструменти за 

финансиране 

Финансиране посредством ДЕСГР 

Финансиране посредством ДЕС 

Отдаване под наем/лизинг 

Безвъзмездни средства 

 

Постижения 
Към днешна дата „REDIBA“ може да се похвали със следните постижения: 

108 реализирани проекта 

96 милиона евро реализирани капиталови инвестиции  

52,2 GWh реализирани енергийни спестявания на година 

21,6 хиляди тона реализирани спестявания на емисии на CO2 на година 

312 заявления от 183 общини (от общо 311) 

 

Резултати в детайли: 

Община Вид проект Финансов 

инструмент 

Инвестиц

ии 

 В 

милиони 

евро 

Енергий

ни 

спестяв

ания  

В Kwh 

Продъл

жително

ст 

Santa María de 

Palautordera 

Слънчева 

енергия 

Собствено 

финансиране 

   

Sabadell Обществено 

осветление 

ДЕСГР/ДПЕУ + 

Институт по 

енергетика на 

Каталуния (ICAEN) 

5,4 30 % 10 

Tona Обществено 

осветление 

ДЕСГР/ДПЕУ + 

Институт по 

енергетика на 

Каталуния (ICAEN) 

1 52 % 13 

Polinyà Обществено 

осветление 

ДЕСГР/ДПЕУ 0,1 48 % 10,5 

martorelles Обществено 

осветление 

ДЕСГР/ДПЕУ 0,6 49 % 8 

Cànoves i Samalús Обществено 

осветление 

Отдаване под наем 0,7  10 

Premià de Dalt Обществено 

осветление 

Собствено 

финансиране + 

0,4   
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безвъзмездни 

средства от ICAEN 

Corbera Llobregat Обществено 

осветление 

ДЕСГР/ДПЕУ 2,8   

Santa Susanna Обществено 

осветление 

ДЕСГР/ДПЕУ 1,9 53 % 10,5 

Tordera Обществено 

осветление 

    

Sant Just Desvern Обществено 

осветление 

    

Sentmenat Обществено 

осветление 

    

Dosrius Обществено 

осветление 

 1,4 73 % 8 

Montornès del 

Vallès 

Обществено 

осветление 

    

Sallent Обществено 

осветление 

    

Alella Обществено 

осветление 

    

Vilassar de Mar Обществено 

осветление 

   12 

Granollers Обществено 

осветление 

  60 %  

Igualada Обществено 

осветление 

    

Premia de Dalt Обществено 

осветление 

Собствено 

финансиране 

0,3   

VIC (Жилищен 

комплекс 

„Trinitarios“) 

Централно 

отопление на 

биомаса 

ДЕСГР/ДПЕУ 0,5  10 

Sant Salvador de 

Guardiola 

Централно 

отопление на 

биомаса 

ДЕСГР/ДПЕУ 0,37  13 

Caldes de Montbui Централно 

отопление на 

биомаса 

Лизинг 0,4  7 

Les Masies de Roda Централно 

отопление на 

биомаса 

Собствено 

финансиране 

0,07  4 

Folgueroles Централно 

отопление на 

биомаса 

Собствено 

финансиране + 

подкрепа от „Xarxa 

Barcelona“ 

0,16   

Sta Maria de Corcó Централно 

отопление на 

биомаса 

Собствено 

финансиране + 

подкрепа от „Xarxa 

Barcelona“ 

0,29   

Montmajor Централно Собствено 0,1   
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отопление на 

биомаса 

финансиране + 

подкрепа от „Xarxa 

Barcelona“ 

Navas Централно 

отопление на 

биомаса 

Собствено 

финансиране + 

подкрепа от „Xarxa 

Barcelona“ 

0,2   

Villafranca del 

penedes 

Централно 

отопление на 

биомаса 

Собствено 

финансиране + 

подкрепа от „Xarxa 

Barcelona“ 

0,1   

Sant Adrià del 

Besòs. 

Енергийно 

ефективни 

сгради 

ДЕС    

Sabadell Енергийно 

ефективни 

сгради 

ДЕС    

Sentmenat Енергийно 

ефективни 

сгради 

ДЕСГР    

   16,79   

Данни за контакти 
Diputación de Barcelona 

Sección de Soporte a la Gestión Energética Local 

Edifici del Rellotge, 2a planta 

Comte d’Urgell, 187 

08036 Barcelona 

Tel. 934 022 485 

факс 934 022 493 

gs.media@diba.cat 

www.diba.cat/mediambient 
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Информационна справка 
 

Обща информация 

Държава Испания 

Наименование на модела Възобновяеми енергоизточници и енергийна ефективност 

- Провинциален съвет на Барселона („REDIBA“) 

Дата на създаване 2010 

 

Описание на модела 

Собственост Публична 

Компетентен орган по 

програмата 

Провинциален съвет на Барселона 

Звено по изпълнение на 

програмата 

Звено за техническа помощ по „REDIBA“ 

Оперативни услуги Изпълнителен орган 

Оценител 

Посредник 

Финансов консултант 

Модел на изпълнение Договори за енергоспестяване с гарантиран резултат 

(ДЕСГР, ДЕС) 

Видове финансирани проекти Обществено осветление 

Слънчева енергия 

Централно отопление на биомаса 

Енергийна ефективност (обновяване на сгради) 

Бенефициенти Общините в провинция Барселона 

Други регионални власти в провинция Барселона 

Географско покритие Регионално 

(5,6 милиона жители) 

 

Описание на финансовия модел 

Финансиране на проектите Публична 

Финансов инструмент на 

проектите  

ДПЕУ 

Собствениците на имотите (общините) 

Финансови инструменти Финансиране посредством ДЕСГР 

Финансиране посредством ДЕС 

Отдаване под наем/Лизинг 

Безвъзмездни средства 

Модел на възвращаемост Договор за споделени услуги 

Договор за гарантирани спестявания 

 

Рисков профил на проекта 

Риск по изпълнението ДПЕУ 

Регрес Неизвестен 

Финансов риск ДПЕУ 

Собствениците на имотите 

 

Изисквания на модела 
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Численост на персонала Средно ниво 

По-малко от 10 служители на пълен работен ден 

Необходим собствен капитал Не се изисква собствен капитал 

Необходимо финансиране Средно ниво 

По-малко от 5 милиона евро 
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Ключови показатели за модела 

Размер на инвестициите от 

създаването 

96 милиона евро 

Размер на проекта (или на 

портфейла от проекти) 

 

Ниво на средни енергийни 

спестявания 

 

 

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 Голям 

Възможност за увеличаване на 

мащаба на модела 

Голяма 

Възможност за 

възпроизвеждане на модела 

Голяма 

Въздействие върху баланса на 

публичния сектор 

Минимално 

 

Източници 
 

http://www.diba.cat/mediambient 

 

de Sárraga Mateo Francesc, Проектът „REDIBA- ELENA“. Инструментът на провинция Барселона 

за осъществяването на ПДУЕ, 12-ти семинар в Юкнаел през 2014 г., 30 юни - 5 юли 2014 г. 

Vendrell Roca Albert and Martínez de Foix Romance Blanca, La promoción de las inversiones en 

eficiencia energética en el alumbrado público en los ayuntamientos de la provincia de barcelona. Eel 

proyecto rediba (Eficiencia energética y renovables Diputación de Barcelona), XXXIX Simposium 

Nacional de alumbrado Mataró, 22 май - 25 май 2013 г. 

 

Vendrell Roca Albert,  La promoción de las inversiones en eficiencia energética y renovables en los 

Ayuntamientos de laprovincia de Barcelona. Primeros resultados. El proyecto Rediba (Eficiencia 

energética y renovables Diputación de Barcelona), Congress Conama 2012. 

 

Vendrell Roca Albert, Европейски инструмент за подпомагане в областта на енергетиката на 

местно равнище – равносметки от реализацията на проекти, Международна конференция на 

тема „Заедно за една зелена Европа с устойчива енергия“, Загреб, 15 май 2013 г. 
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Vendrell Roca Albert, Възобновяеми енергоизточници и енергийна ефективност в провинция 

Барселона („REDIBA“), Иновативно финансиране за енергийна ефективност и възобновяеми 

енергийни източници. Отзвуци от успешните проекти, 8 октомври 2014 г. 

Vendrell Roca Albert, „REDIBA-ELENA“. Начини за осъществяване на инвестиции в енергийната 

ефективност при ограничени публични финанси - Опита на провинция Барселона, 15 ноември 

2013 г. 

Verdaguer Espaulella Josep, Инициативата „ELENA“ в Барселона: резултати от „REDIBA“, Кметове 

в действие, 2-ро централизирано обучение за координаторите и лицата, подкрепящи 

Споразумението на кметовете, 2 октомври 2014 г. 

 

Поуки от „ELENA-REDIBA“ в Испания: Инвестиции в размер на 100 милиона евро в ЕЕ и ВЕИ.  

„Как изобретателността позволи на усилията на провинция Барселона в областта на 

устойчивата енергия да постигнат успехи въпреки икономическата рецесия“ – статия, 

публикувана на интернет страницата на „ManagEnergy“: 

http://managenergy.net/financial/articles/102#.ViYWQX7hCM8 

Recursos d’implantació. Accions de sostenibilitat energètica, published by Diputació de Barcelona, 

Direcció de Comunicació, липсваща дата. 

 

Брошура „REDIBA“, Европейска инвестиционна банка, 4 май 2010 г. 

 

Suport a la implantació d'accions de sostenibilitat energètica, Diputació Barcelona, 20 април 2010 г. 


