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Модел 4 

Регионално дружество за предоставяне на 

енергийни услуги „Vlaams Energiebedrijf 

(VEB)“ 

Белгия 

 

СОБСТВЕНОСТ ПУБЛИЧНА 

Компетентен орган по 

програмата 

Vlaamse Overheid (Фламандски регион) 

Звено по изпълнение 

на програмата  

„Vlaams Energiebedrijf NV“ 

Модел на изпълнение Централно закупуване на енергия (Договори за 

енергоснабдяване) 

Договори за енергоспестяване с гарантиран резултат (ДЕСГР) 

Оперативни услуги Изпълнител  

Посредник 

Доставчик на интегрирани услуги 

Оценител 

Финансирани проекти Енергийна ефективност (на сгради) 

Други (инфраструктура) 

Амбиция/цели Енергийна ефективност: обхващане на 1 200 обществени сгради и 

организации във Фландрия и постигане на 25 % енергийни 

спестявания 

Бенефициенти Обществени организации във Фландрия 

Финансов инструмент ДПЕУ 

Собствениците на имотите  

Финансови институции 

Инструменти за 

финансиране 

Финансиране посредством ДЕСГР 

Собствен капитал/Собствени средства 

Кредити 

 

Резюме 
„Vlaams Energiebedrijf NV (VEB)“ е независима външна фламандска агенция, функционираща под 

формата на дружество с ограничена отговорност и основана от фламандското правителство 

през 2012 г.  Основните причини за учредяването и съществуването на агенцията бе 

политическата ситуация в Белгия през 2009 г. (т.е. прехвърлянето на федерални правомощия 
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към регионите) и желанието на определени политически партии да създадат фламандска 

алтернатива на съществуващото компетентно енергийно дружество в Белгия. 

От самото начало целта на „VEB“ бе да посредничи, доставя и координира енергийни услуги с 

цел реализирането на енергийни спестявания от обществените сгради, да бъде посредник или 

участник на пазара на електроенергия (зелена енергия и/или децентрализирано 

производство) и природен газ (комбинирано производство) или на пазара за снабдяване с 

електроенергия и газ, както и да бъде посредник или участник на пазара на „зелени“ 

сертификати и сертификати за комбинирано производство. 

След основаването ѝ целите и дейностите на агенцията се промениха, като към настоящия 

момент „VEB“ се фокусира върху ролята на централен договарящ орган за закупуването на 

енергия и оказването на съдействие за инвестиране в енергийната ефективност на 

фламандските централни и местни обществени институции. 

В качеството си на централен договарящ орган, дружеството има за цел да обхване 30 % от 

фламандските публични институции, като амбицията му е чрез тях да генерира след 3 години 

40 милиона евро енергийни спестявания на година.  

Програмата за енергийна ефективност е насочена към 1 200 обществени сгради с базово 

енергийно потребление в размер на 100 милиона евро.  Агенцията се стреми да постигне 25 % 

енергийни спестявания чрез мерки за енергийна ефективност или 25 милиона евро 

спестявания на година. 

„VEB“ бе много ефективна през 2014 г., като към днешна дата разполага с близо 60 клиента за 

групово закупуване на енергия (около 8 % от пазара) и постигна за първото тримесечие на 

2015 г. годишни спестявания в размер на 12 милиона евро (9,8 милиона евро от разходи за 

енергия и 2,2 милиона евро от административни разходи/разходи за фактуриране) или, иначе 

казано, 20 % спестени енергийни разходи. 

Наскоро агенцията успешно приключи тръжната процедура по проект за прилагането на 

мерки за енергийна ефективност в сградите (договор за енергийни характеристики и 

поддръжка) и е в процес на провеждане на тръжни процедури по други 2 проекта. 

 

Какъв е принципът на действие? 
Програма за енергоснабдяване 

 Фламандските организации от публичния сектор, които желаят да намалят сметките си 

за енергия, могат да разчитат на „VEB“ като централен договарящ орган без да се 

налага да обявяват процедура за обществена поръчка. 

 След прехвърлянето на съществуващите договори за енергоснабдяване, агенцията 

става доставчик на енергия за съответната организация.  Впоследствие „VEB“ започва 

да закупува или произвежда енергия и я таксува по себестойност на своите клиенти. 

Програма за енергийна ефективност 
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 Фламандските организации от публичния сектор, които желаят да постигнат енергийни 

спестявания с използването на договори за енергийни характеристики и поддръжка 

(„ДЕХП“), могат да кандидатстват за услугите на „VEB“. 

 Впоследствие агенцията, в ролята си на посредник, оказва съдействие на съответната 

организация по време на целия процес от определянето и анализа на енергийното 

потребление до провеждането на процедура за обществена поръчка по проекта и 

преговорите по договора.  Също така „VEB“ може да съдейства на организацията по 

време на етапа на реализация и експлоатация. 

 Дружеството осигурява на клиентите си по-кратки срокове за изпълнение чрез 

използването на типови оферти и договори. 

 Избраното ДПЕУ осъществява мерките за енергийна ефективност или, ако е 

приложимо, изпълнява обновителните работи и предоставя услугите.  В рамките на 

договорения срок — често пъти близо 10 години — собственикът на сградата или 

обществената организация използва част или всички енергийни спестявания, за да 

заплати на ДПЕУ за услугите му и да изплати предварителната инвестиция. След 

изтичането на този срок съответната организация може да се възползва изцяло от 

енергийните спестявания. 

 Финансирането на инвестициите в рамките на този модел се осъществява по 

класически начин – чрез собствени средства или заемен капитал (т.е кредит), осигурен 

от ДПЕУ или публичния орган.  

 „VEB“ предлага услугите си на фламандските власти и други институции във Фландрия 

по себестойност, тъй като тя няма за цел да генерира печалба. 

  

Фигура 1. Оперативен и финансов модел за енергийна ефективност на сградите 
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Звено по изпълнение на програмата 
„VEB“ е звеното по изпълнение на програмата на Фламандския регион за енергийни 

спестявания и рационално потребление на енергия.  Тя е независима външна фламандска 

агенция, която функционира под формата на публично дружество с ограничена отговорност с 

участието на „PMV“ („Participatiemaatschappij Vlaanderen“) – инвестиционно дружество, 

собственост на Фламандския регион. 

Към настоящия момент звеното функционира главно като централен договарящ орган на 

фламандските власти за закупуването на енергия (електричество и природен газ), макар че 

също така е лицензирано да снабдява и други регионални власти.  „VEB“ купува енергия (100 % 

„зелена“ електроенергия и природен газ) на краткосрочния (спот пазар ) и я продава на 

фламандското правителство и обществените институции. Тази дейност включва снабдяване и 

административни задачи, като например таксуване и контакт с клиентите. 

По отношение на проектите за енергийна ефективност, звеното играе ролята на 

изпълнителен орган и посредник. 

 

Има две основни цели: 

 Подобряване на енергийната ефективност на сградите във Фламандския регион 

посредством оказването на съдействие по проекти за енергийно обновяване чрез 

инвентаризация на потреблението на енергия в обществените сгради и насърчаване 

на рационалното ѝ използване посредством ДЕСГР и обединяването на сгради. 

 Доставката на (по-евтина) енергия на фламандските власти чрез групово закупуване 

(модел на централния договарящ орган) 

Първоначалният капитал на агенцията възлиза на 50 милиона евро.  

В момента тя разполага с 16 служители, като мнозинството от тях се занимават с централното 

закупуване на енергия. Към настоящия момент годишните оперативни разходи за енергийна 

ефективност са доста ниски, тъй като „VEB“ отскоро се занимава с посредничество за 

енергийното обновяване на обществени сгради. Наскоро то проведе успешна тръжна 

процедура по първия си проект, предвиждащ използването на ДЕСГР/ДПЕУ, за своя клиент 

„OPZC Rekem“ (психиатричен център). 

 

 

Правно-

организационна форма 

Extern verzelfstandigd agentschap in de vorm van een Naamloze 

Vennootschap – независима външна фламандска агенция, 

функционираща под формата на публично дружество с 

ограничена отговорност 

Описание на 

акционерите 

Публична  

Собствен капитал 50 милиона евро 

Акционери „PMV“ - „Participatiemaatschappij Vlaanderen“  
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Специализиран 

персонал 

Голям брой – 16 служители на пълен работен ден, но само 

няколко се занимават с енергийна ефективност 

Оперативни разходи по 

програмата 

Средно ниво 

Организация и партньорства 
Фламандски регион (Vlaamse Gewest): създател и политически инициатор, упражнява 

контрол върху „VEB“ посредством „PMV“ (Фламандският регион е едноличен собственик на 

капитала на „PMV“) 

„Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV)“: инвестиционна компания и мажоритарен 

акционер във „VEB“ от м. май 2015 г.  От 2015 г. играе ролята на инвеститор на агенцията. 

„Vlaams Energiebedrijf (VEB)“:  развитие на персонала и разработване на процедурите, 

инструментите и услугите по програмата. Осигурява услугите по изпълнението: проучване и 

иницииране, съдействие за проектите, услуги по интегрирането и предоставяне на енергийни 

услуги. 

Бенефициенти 
Бенефициенти Фламандските власти 

Местна власт 

Видове проекти Енергийна ефективност на сгради 

Други (инфраструктура) 

Оперативна подкрепа Съдействие за проектите посредством звеното по изпълнение на 

проекти 

Финансова подкрепа Съдействие за проектите, таксувано по себестойност 

Механизъм на финансиране 
Финансиране на 

Звеното по изпълнение 

на програмата 

„VEB“ се финансира от акционерите си (Фламандски регион) и в 

момента разполага със собствен капитал в размер на 50 милиона 

евро 

Финансиране на 

проектите 

Проектите се финансират главно със собствени средства на 

бенефициентите или понякога от ДПЕУ. 

Финансов инструмент ДПЕУ 

Собствениците на имотите  

Финансови институции 

Размер на 

финансирането 

Неприложимо 

Вид на финансирането Неприложимо 

Източник на 

финансирането 

Неприложимо 

Инструменти за 

финансиране 

Финансиране посредством ДЕСГР 

Собствен капитал/Собствени средства 

Кредити 
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Резултати 
 

 „VEB“ отчете следните резултати към м. май 2015 г.: 

Енергоснабдяване: 

 

Март 2015 г.: 800 GWh (385 електроенергия и 415 GWh природен газ) обем на доставките за 57 

клиенти (по модела на централен договарящ орган) или, иначе казано, 8 % от общия пазар. 

Май 2015 г.: спестени 12 милиона евро (9,8 милиона евро от енергия и 2,2 милиона евро от 

административни разходи/разходи за таксуване) през 2015 г. или, иначе казано, 20 % 

спестявания от сметките за енергия 

 

Енергийна ефективност: 

„VEB“ успешно проведе тръжната процедура по проект за енергийно обновяване на сградата 

на „OPZC Rekem“ (психиатричен център) въз основа на модела „ДЕХП“. В момента дружеството 

провежда тръжните процедури по други 2 проекта – Фламандската опера („De Vlaamse Opera“) и 

Регионална спортна администрация на фламандските власти („BLOSO Gent“). 

 

Данни за контакти 
Vlaams EnergieBedrijf 

Tour & Taxis 

Koninklijk Pakhuis 301 (4e verd.) 

Havenlaan 86C 

1000 Brussel 

+32 2 421 32 00 

info@vlaamsenergiebedrijf.eu 

www.vlaamsenergiebedrijf.eu 

 

 

  

mailto:info@vlaamsenergiebedrijf.eu
http://www.vlaamsenergiebedrijf.eu/
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Информационна справка 
 

Обща информация 

Държава Белгия 

Наименование на модела Регионално дружество за предоставяне на енергийни 

услуги „Vlaams Energiebedrijf (VEB)“ - фламандско енергийно 

дружество 

Дата на създаване 2012 

 

Описание на модела 

Собственост Публична 

Компетентен орган по 

програмата 

Фламандски регион 

Звено по изпълнение на 

програмата 

„Vlaams Energiebedrijf (VEB)“ 

Оперативни услуги Изпълнител 

Посредник 

Доставчик на интегрирани услуги 

Оценител 

Модел на изпълнение Договори за енергоспестяване с гарантиран резултат 

(ДЕСГР) 

Видове финансирани проекти Енергийна ефективност на сгради 

Бенефициенти Фламандските (регионални) власти 

Други местни власти във Фламандския регион 

Географско покритие Регионално 

(6,4 милиона жители) 

 

Описание на финансовия модел 

Финансиране на проектите Публична 

Финансов инструмент на 

проектите  

ДПЕУ 

Собственици на имоти 

Финансови институции 

Финансови инструменти Финансиране посредством ДЕСГР 

Собствен капитал/Собствени средства 

Кредити 

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 

Численост на персонала Средно ниво 

По-малко от 10 служители на пълен работен ден, 
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занимаващи се с енергийна ефективност 

Изисквания за собствен 

капитал или финансиране 

Средно ниво 

По-малко от 5 милиона евро 

 

Ключови показатели за модела 

Размер на инвестициите от 

създаването 

Неизвестен 

Размер на проекта (или на 

портфейла от проекти) 

Неизвестен 

Ниво на средни енергийни 

спестявания 

Неизвестен 

 

Степен на зрялост на разработката 

Степен на 

разработка/реализация 

В процес на разрастване 

Степен на оперативна 

разработка 

В процес на разрастване 

Степен на финансова 

разработка 

Минимално 

 

Характеристики на модела 

Степен на установеност Няколко примера 

Потенциал за разрастване Голям 

Възможност за увеличаване на 

мащаба на модела 

Голяма 

Възможност за 

възпроизвеждане на модела 

Средно ниво 

Въздействие върху баланса на 

публичния сектор 

Голяма 

 

 

Източници 
 

http://www.vlaamsenergiebedrijf.eu/ 
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фламандския парламент, 7 юни 2013 г. 
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