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Видове проекти за устойчива енергия 

• Проекти при производството на енергия (електро и/или топлоенергия):  
 Използване на ВЕИ за отопление и/или битова гореща вода (БГВ): 
котли на биомаса, слънчеви топлинни колектори, геотермална 
енергия за отопление и/или БГВ, термопомпи; 
 Използване на ВЕИ за електропроизводство  – фотоволтаици (PV) в 
сгради и УО,  
 Комбинирано производство на електро и топлоенергия (CHP)  
 Проекти за подмяна на горивна база – от течно гориво на биомаса 
или природен газ (екологично, но не спомага за енергийна 
независимост); 
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• Проекти при потреблението – повишаване на енергийната ефективност: 
 В сгради  – подобряване на сградната обвивика  (подмяна на 
дограма, топлоизолация на стени, покрив, мазета),  обновяване на 
осветление (светодиоди LED), обновяване на отоплителни инсталации;  
енергиен мениждмънт на сгради, умни мрежи и ИКТ; – по проект 
Родошоп са допустими само мерки, свързани с енергийно обновяване! 
 В улично осветление  - подмяна на осветителни тела (светодиоди 
LED), подмяна на стълбове, въвеждане на енергиен мениджмънт ; 

•  Често комбинация от ВЕИ и мерки за енергийна ефективност – например 
обновяване на сградна обвивка  + слънчеви топлинни системи или сгради с 
близко до 0 енергийно потребление  (сградна обвивка + PV за електро и 
термопомпа за топлопроизводство); 
•  Проекти за промяна на поведението на потребителя – обучение в 
училища, информационни кампании за граждани  и т.н.. 
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 Какво е „проект, приемлив за банково финансиране (“bankable” 
project)? Голяма част от финансовите институции (международни банки, 
местни банки, револвиращи фондове и т.н.) изискват даден проект да 
отговаря на определени критерии, за да му бъде отпуснато 
финансиране. За да се прецени дали проектът отговаря на критериите, 
той преминава процес на икономическа оценка по определена 
стандартизирана методология, приета от финансиращите институции.     
 Представената методология е базирана на ръководство, подготвено 
от ЕБВР и предназначено за местните банки, които оперират кредитни 
линии за проекти за устойчива енергия, или за други големи финансови 
институции като Европейската инвестицонна банка. Българският Фонд 
за енергийна ефективност и ВЕИ също използва подобна методология 
за оценка на проекти, за да ги финансира.  
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Основни положения при икономическата оценка  
на проекти за устойчива енергия 

5 

Икономическата оценка на проекти е процес, при който набор от проекти се 
оценява и се подрежда според получените при оценката параметри за 
финансова възвръщаемост; 
Тези измерени параметри дават възможност на инвеститора и  
финансиращата институция да използват унифициран набор от стойности, за 
да правят финансова съпоставка между различни проекти. 

Основните цели на оценката са: 
• Да определи кои инвестиции най-добре ще използват парите на 
финансиращата институция, т.е. са най-изгодни икономически;  
• Да осигури оптимални ползи от тези инвестиции; 
• Да минимизира риска от инвестициите; и 
• Да даде база за последващ анализ на резултатите от всяка инвестиция. 
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Основни положения при икономическата оценка  
на проекти за устойчива енергия 

Процесът на икономическа оценка измерва финансовата полза, която всеки 
проект се очаква да донесе на инвеститора, определя и оценява риска и 
несигурността, свързана с проекта и определя очакваните разходи и ползи от 
този проект. 
Резултатите от оценката се използват за избор на „най-добрите“ проекти, но има 
и други стратегически фактори, които могат да влияят на избора, като: 
· Качество на управлението на проекта; 
·  Структурата на разходите на дейността на инвеститора (в случая на общините);  
·  Как проектът се свързва с основните цели на инвеститора (общината) – при 
публични сгради и УО може да носи неикономически ползи – по-добри 
обществени услуги, повишен комфорт за гражданите, повишен рейтинг, 
намаляване на социални различния и т.н.  
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Икономическата оценка не дава абсолютна мярка за качеството на даден 
проект, тя винаги дава относителна мярка спрямо набор от алтернавтивни 
възможни инвестиции за инвеститора (общината и/или някое предприятие 
при публично частно партньорство).   

Основните функции на процеса на оценката са: 

 Да позволи на различни хора с различно образвоание и 
квалификация да се споразумеят относно подреждането на набора от 
възможни проекти; 

 Да даде на инвеститора/собственика на проекта индикация за 
„банковата премливост“ (“bankability”) на проекта, тоест, за шансовете 
му за банково финансиране (банките си правят собствени оценки). 

Основни положения при икономическата оценка  
на проекти за устойчива енергия 
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Ползи от проекта: резулатът/спестяването от намалената енергийна 
консумация и/или от избягването на покупка на енергия и разходи за нея 
чрез собствено производство от ВЕИ. 

Разходи на проекта:  
 Капиталови разходи и амортизации. 
 Разходи за енергия и горива за една година; 
 Оператвини разходи: поддръжка, материали, труд, услуги, 
съхранение, и др., в рамките на една година. 

Икономическата жизнеспособност или печеливш ли  е даден проект се 
определя от разликата между разходите за проекта и ползите от него – 
или неговото съотношение разходи/ползи 

Икономическа оценка на проекти за устойчива енергия 
Концепция и терминология 
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Разходи на проекта : капиталови разходи и амортизация  
Това е първоначалната инвестиция в проекта и как тя се разпределя по време 
на живота на проекта чрез амортизацията. 
Капиталовите разходи на проекта ще бъдат отчетени като актив и амортизирани 
в следващите години от живота на проекта. Амортизацията може да бъде 
дефинирана като (1) намаляване на счетоводната или пазарната стойност на 
актива (счетоводна амортизация) или (2) частта от инвестицията, която може да 
бъде приспадната от облагаемия доход (данъчна амортизация).  
Амортизацията е непаричен разход: тя само намалява облагаемия доход и дава 
годшно данъчно предимство, равно на сумата за амотризацията и съответно на 
данъчната ставка, но не води до изходящ паричен поток за 
организацията/фирмата  
Има различни методи на амортизация: най-използваният е линейната 
амортизация. 

Икономическа оценка на проекти за устойчива енергия 
Концепция и терминология 



Обучение на персонал на звено Родошоп,  Смолян, 16-19 януари 2018 
 Проектът е получил финансиране от Програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз за научни изследвания и иновации  10 

Разходи на проекта: Разходи за горива и енергия – газ, течно гориво, електроенергия. 
Основната цел на проекта е да намали енергийната консумация на организацията 
(общината) и/или да донесе полза от избягване на покупка на енергия и разходи за нея 
чрез собствено производство от ВЕИ.  
Парични спестявания се постигат по следните начини: 
 (1) въвеждане на нова технология или ново оборудване, което намалява енергийната 
консумация и/или:  
(2) Подмяна на гориво, за да се използва по-евтино гориво и/или  
(3) Избягване на покупка на енергия и разходи за нея чрез собствено производство от 
ВЕИ.  

Икономическата ценност/стойност  на даден проект за устойичва енергия е свързана 
с това колко бързо намалената консумация на енергия/горива и и/или 
спесяванията от по-евтнии горива могат да покрият първоначалните капиталови 
разходи на проекта. Това се нарича “срок на откупуване на инвестицията” 

Икономическа оценка на проекти за устойчива енергия 
Концепция и терминология 
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Разходи за горива: важни за изчисляването на текущите разходи на проекта  и 
за преценката дали проектът е жизнеспособен.  
Точните стойности на разходите за горива са трудни за определяне  прогнозране в 
дългосрочен план. Например за цените на петрола се наблюдават големи 
флуктуации – от силно покачване през 70-те, после сино намаляване 80-те, 
подобно силно покачване след 2008 и силно намаление след 2015.  
Това създава допълнителни ефекти върху цените на природния раг и тези на 
енергията от ВЕИ.  
Като цяло, с нарастване на цените на конвенционалните горива икономическата 
жизнеспособност на проектите за устойчива енергия расте и повече проекти за 
различни технологии преминават границата за икономическа жизнеспособност.  
Изкупни цени на комуналните дружества (напр. в случай на слънчеви 
фотоволтаични системи – PV, когато част от генерираната електроенергия е 
продавана на мрежата).   
 

Икономическа оценка на проекти за устойчива енергия 
Концепция и терминология 
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Динамика на цените на нефта  

2013-2018 

1995-2018 



Обучение на персонал на звено Родошоп,  Смолян, 16-19 януари 2018 
 Проектът е получил финансиране от Програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз за научни изследвания и иновации  13 13 

Паричен поток 
Първата стъпка при всяка икономическа оценка е да бъде събрана 
необходимата информация  за разходите и ползите от проекта и да се изчисли 
паричният поток, генериран от проекта. Имаме входящи парични потоци (или 
парите, които влизат в проекта – напр. от продажба на енергия или парите от 
спестявания на енергия) и изходящи парични потоци (или парите, които излизат 
от проекта – напр. за закупуване на гориво или за поддръжка на оборудване).   
Най-просто казано, паричният поток на даден проект е разликата между 
влизащите и излизащите пари.  

Паричнит поток не бива да се бърка със счетовдната печалба и загуба, които 
включват някои и изключват други парични потоци НО основната информация 
за изчисляването на паричнния поток на проекта може да бъде извлечена от 
счетоводните отчети (ОПР и баланс) на органзацията.  

Икономическа оценка на проекти за устойчива енергия 
Методики. 
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Срок на откупуване 
Да повторим: Икономическата жизнеспосбност на проектите за устойчива 
енергия са следствие от това колко бързо намалената консумация на 
енергия/горива и/или спестявания на средства за горива могат да 
покрият първоначалните капиталови разходи на проекта. Това се нарича 
„срок на откупуване на инвестицията“ . 

Срокът на откупуване на даден проект се изчислява като брой години,  
необходими за да може сумата от годишните нетни спестявания (преди 
амортизация) да се изравни с  капиталовите разходи на проекта. Или по-
просто казано, изчислява се като се разделят капиталовите разходи на 
средните годишни спестявания. Колкото по-кратък е срокът на откупуване, 
толкова по-привлекателна е инвестицията. 
Формула за срока на откупуване = Капиталови разходи/годишни 
Спестявания 

Икономическа оценка на проекти за устойчива енергия 
Методики 
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Икономическа оценка на проекти за устойчива енергия 
Методики 

Стойност на парите във времето  
Базисен принцип във финансите; 
Означава, че определено количество пари сега (кеш) винаги струва повече от 
същото количество пари след една година.  
Това е причината да се начислява лихва. Нарича се още „цена за възможността 
да ползваш тези пари“. С други думи, банката е в състояние да начислява 
пазарна цена за възможността да бъдат ползвани нейните пари (които не са 
нейни).   
Основният вид начислена цена се нарича „лихва“ и се изразява в проценти. 
Вследствие на тази концепция имаме два вида срок на откупуване – прост и 
сконтиран.  
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Предимства: 

 лесен за смятане 

 лесен за интерпретация, т.к. е в години, 

 не изисква предположения за тайминга на проекта, продължителност на живота на проекта или 
лихвените нива; 

 дава предимство на проекти с кратък срок на откупуване, което намалява несигурността от 
изчисляване на спестявания за дълъг период в бъдещето, така се намалява ефекта от смяна на 
технологията или на цените на горивата. 

Недостатъци: 

Не взема предвид паричните потоци след срока на откупуване (точката на изравняване) и затова 
не оценява цялостната стойност на проекта.  

Не показва процента/нивото на възвръщаемост на инвестираните пари.  

Не отчита остатъчната стойност на капиталовия актив  

Не отчита стойността на парите във времето.  

Прост срок на откупуване: без да се взема предвид стойността на парите 
във времето 

Икономическа оценка на 
проекти за устойчива енергия 

Методики 
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Метод на сконтирания паричен поток (СПП или DCF)    

Да повторим: стойността на парите във времето се изразява чрез лихвата 

Лихвата е основната такса или начисление за ползване на парите на банката, 
изразено в процент.  

Методът СПП:  
 Взема предвид стойността на парите във времето.  
 Ползва за база за изчисление лихвата. 
 Чрез него се изчислява сконтирания срок на откупуване. 

Има два взаимно свързани СПП метода:  
Нетна Осъвременена Стойност (Net Present Value Method - NPV) 
 Вътрешен проецнт на възвръщаемост (Internal Rate of Return - IRR) 

Икономическа оценка на проекти за устойчива енергия 
Методики. 
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Методът  НОС или NPV 
Този метод изчислява осъвременената стойност на годишната полза от 
проекта (т.е. разликата между годишните разходи и нетните годишни 
спестявания) за всяка година от  целия живот на проекта , а после ги сумира. 
Получената сума се нарича Нетна осъвременена стойност или NPV на 
проекта. 
NPV се изчислява като: 
1. Се прогнозрат всички парични потоци (вхоядщи и изходящи), 
генерирани от проекта; 
2. Тези парични потоци се сконтират с определен сконтов процент, който 
изразява цената за ползване на капитала/парите. 
Определяне на сконтовия процент:  процента на възвръщаемост от 
съпоставими инвестиционни алтернативи или лихвения процент.  

Икономическа оценка на проекти за устойчива енергия 
Методики. 
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Принципът на сконтиране е: колкото по-голям е рискът на даден проект, 
толкова по-голям процент възвръщаемост очаква инвеститора, толкова по-
всока е лихвата на банката. Затова: 

 при безрискови проекти –сконтира се с процент на възвръщаемост от 
ниско-рискови инвестиции ( например лихвата, давана от централната 
банка по ДЦК).  
 при рискови проекти – сконтира се с определена премия за риска, 
добавена към сконтовия процент за безрискови проекти.  

Интерпретиране на резултатите: 
Отрицателна NPV - осъвременената кумулативна стойност на нетните 
спестявания, генерирани от проекта, е по-малка от първоначалните капиталови 
разходи. Проектът трябва да бъде отхвърлен. 
Положителна NPV – не се приема автоматично, а се оставя за по-нататъчшно 
разглеждане. Да повторим: изборът се прави след сравняване на алтернативни 
проекти.  

Икономическа оценка на проекти за устойчива енергия 
Методики. 
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Методът на вътрешния процент на възвръщаемост (ВПВ или IRR) 
IRR е такъв сконтов процент, при който NPV на проекта е равна на 0. 

Този показател показва процента на възвръщаемост  (заедно с премията за 
риск), който трябва да бъде постигнат, ако същото количество пари бъде 
инвестирано другаде (т.е. в конкурентни проекти).  Колкото по-висок е IRR на 
даден проект, толкова по-конкурентен е този проект .  

Техника на изчисление: На база сконтираните парични потоци. 
 Няма пряк начин за изчисляване на IRR – последователни апроксимации–– 
ръчно или със софтуер; 
 Систематично се повтаря  сконтирането на паричните потоци с различни 
сконтови проценти, докато се постигне  NPV = 0; 
Интерпретиране на резултатите:  организациите трябва да приемат всеки 
проект, при който IRR е по-голям от цената за ползване н акапитала (или  
лихвата).  

Икономическа оценка на проекти за устойчива енергия 
Методики. 
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Сконтов процент и сконтов фактор 
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Основните фактори, които влияят на икономическата оценка, са:  
·  Правителствени субсидии: очевидно NPV ще се подобри, ако капиталовите разходи се 
намалят с размера на субсидията.  
·  Данъци: двупосочно влияние. От една страна, данъчното облагане на нетните ползи 
(когато има продажба на енергия, приходите се облагат) намалява привлекателността на 
проекта. От друга страна, данъчните облекчения (когато амортизацията за инвестицията се 
приспада от облагаемия  доход на организацията), повишава привлекателността. 
Паричните потоци винаги се прогнозират след  данъци.  
·  Променливост на енергийните цени:  най-важният  и най-непредсказуем фактор:  
Ниските енергийни цени водят до липса на стимул за пестене на енергия или прилагане на 
ВЕИ, тъй като те намаляват привлекателността на проектите за устойва енергия.  С 
нарастването на тези цени нараства и икономическата привелкателност на тези проекти 
при равни други условия.  Някои технологии могат да ппреминат от негативна към 
позитивна  NPV с нарастването на цените на конвенционалните горива и енергия.  

Икономическа оценка на проекти за устойчива енергия 
Методики. 
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Инсталиране на  когенерационна инсталация  в общинска болница 
100 % собствени средства със сконтиране.   
 
 
Описание на проекта:  Инсталиране на когенерационна инсталация на 
природен газ заедно с оборудване за автоматизация, отклонение за 
природен газ, котел-утилизатор и топлообменник, електрически и други 
уреди . 
Мощност:  960 kW  топлинна и 575 kW електрическа с общ к.п.д  90 %  
Тип: газ-генератор MAN E6042.LE, Германия ; среден цикъл на живот -30 000 
операционни чаа до основен ремонт; съществуваща инфраструктура за 
природен газ с нужда от построяване на 3 км тръбопровод. 
Необходимо финансиране: 325 000 Евро. 
 
 

Икономическа оценка на проекти за устойчива енергия 
Пример 1 
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Разходи и график на проекта:  
 

• първоначална инвестиция: 325 000 Euro 
• годишна енергийна консумация : 3540 MWh 
• средни годишни разходи за енергия: 91 100 Euro 
• средни годишни нетни разходи за енергия (с извадени продажбите 
на електроенергия): 33 300 Euro; 
• период на изграждане: 1 година 
• цикъл на живот: 10 години 
• амортизационна схема: 30 000 евро на година и 25 000 евро 
остатъчна стойност  
• график на изплащане: няма 
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Ползи:  
 
(a) Енергийните спестявания са резултат от (1) подмяната на котел на течно 
гориво за отопление с по-ефективен когенератор на газ и (2) ценова 
разлика на течното гориво и природния газ; 
b) Допълнителни ползи от продажбата на електроенергия на мрежата; 
c) Екологични ползи: намалени емисии на CO2 и NOx от преминаване на 
природен газ. 
Паричен поток и спестявания на разходи:   
(b) Нетна  осъвременена (или настояща) стойност (NPV) при 16 % сконтов 
процент:  85 768 Евро 
(c) Сконтиран срок на откупуване: около 6 години 
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  Cash outflows             Cash inflows               

  

Initial 
investm
ent 

Annual operational costs with 
CHP 

Annual operational costs without 
CHP                   

    

Expenses 
for natural 
gas 

Fixed 
costs 

Total 
energy 
costs 

Expense
s for oil 

Expen
ses 
for 
purch
ase of 
electri
city 

Fixed 
costs 

Total 
energy 
costs before 
CHP 

Energy 
saving
s 

Incom
e from 
sold 
electr. 

Annual 
benefit 

Depre
ciation Taxes 

Annual 
benefit 
after 
taxation 

discount 
factor (at 
discount 
rate 16 
%) 

Present 
value 

Cumulative 
present 
value 

Net 
present 
value 
NPV 

Year 0 325 000                           1     
Year 1   71083 18200 89283 130307 7770 18200 156277 66994 49172 116166 30000 34466 81699,3 0,862 70424,8 70424,797 
Year 2   71969,6 18200 90169,6 130307 8106 18200 156613 66443 51045 117488 30000 34995 82492,9 0,743 61292,2 131716,99 
Year 3   72868,6 18200 91068,6 130307 8442 18200 156949 65880 53074 118954 30000 35582 83372,6 0,641 53441,9 185158,85 
Year 4   73780 18200 91980 130307 8799 18200 157306 65326 55572 120898 30000 36359 84538,6 0,552 46665,3 231824,14 
Year 5   74703,8 18200 92903,8 130307 9135 18200 157642 64738 57757 122495 30000 36998 85497,1 0,476 40696,6 272520,77 

Year 6   75640 18200 93840 130307 9534 18200 158041 64201 60255 124456 30000 37782 86673,4 0,41 35536,1 308056,85 
pay-back 
= 6 years 

Year 7   76582,4 18200 94782,4 130307 9933 18200 158440 63658 62752 126410 30000 38564 87845,9 0,354 31097,4 339154,29 
Year 8   77537,2 18200 95737,2 130307 10332 18200 158839 63102 65250 128352 30000 39341 89011 0,305 27148,3 366302,63 
Year 9   78504,4 18200 96704,4 130307 10731 18200 159238 62534 67747 130281 30000 40112 90168,6 0,263 23714,3 390016,97 
Year 
10   79484 18200 97684 130307 11130 18200 159637 61953 70401 132354 30000 40942 91412,5 0,227 20750,6 410767,6 

                      
salvage 
value 25000   862712   410768   

                          

Net 
value 
NV 
without 
discount
ing 537 712       85 768 
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Обновяване на сградната обвивка на общинско училище 
100 % грант, със сконтиране.   
 
 
Описание на проекта:  Училище с РЗП 3854 кв.м., с нормализирана 
енергийна консумация  145 квтч/кв.м./год.  
Предвижда се система за външна изолация, вкл: 
Подмяна на дограма; 
Полагане на външна топлоизолация на стени ЕPS,  δ = 8 см;  
Полагане на топлинна изолация ЕPS,  δ = 2 см по страници на прозорци и 
врати – външно.  
Полагане на вътрешна топлоизолация на покрив  и таван на мазета, 
топлоизолационен материал ХPS,  δ = 6 см.  
Необходимо финансиране:  325 000 лева. 
 
 

Икономическа оценка на проекти за устойчива енергия 
Пример 2 
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Разходи и график на проекта:  
 
• първоначална инвестиция:  325 000 лева 
• годишна енергийна консумация :  559 MWh 
• средни годишни разходи за енергия преди 
обновяване:  117  354 Лева; 
• период на изграждане: 1 година; 
• цикъл на живот:  15 години; 
• график на изплащане: няма. 
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Ползи:  
Очаквани спестявания – 60 % 
Очаквана годишна  консумация:  58 квтч/кв.м./год; 
Средни годишни спестявания  -   70 413 лева;  
Прост срок на откупуване (без сконтиране) = 4,5 години;  
 Средна годишна нетна стойност със сконтиране –  48 730 лева 
 
(a) Енергийните спестявания са резултат от . 
Паричен поток и спестявания на разходи:   
(a) Нетна стойност без сконтиране:  1 056 189 лева 
(b) Нетна  осъвременена (или настояща) стойност (NPV) при 5  % сконтов 
процент:   405 953 лева;  
(c) Сконтиран срок на откупуване: около  5,5 години 
(d) Вътрешен процент на възвръщаемост  IRR  = около 20 %  
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  в лева 

Изходящи 
парични 
потоци       

Входящи 
парични 
потоци             

Год. 
първоначална 
инвестиция 

консумация 
на енергия 
преди 
мерките 
квтч/год 

разходи за 
енергия преди  
мерките лева/год 
(0,21 лв/квтч) 

консумация на 
енергия след 
мерките 
квтч/год 

разходи за 
енергия след 
мерките 
лева/год (0,21 
лв/квтч) 

Спестявания 
на енергия 
квтч/год 

Спестявания на 
средства лева/год 

Сконтов фактор 
(при сконтов 
процент 5 %) 

Настояща 
стойност 

Кумулатив
на 
настояща 
стойност     

0 325000         0 0   0 0     

1   558830 117354,3 223532 46941,72 335298 70412,58 0,952 67032,78 67032,776     

2   558830 117354,3 223532 46941,72 335298 70412,58 0,907 63864,21 130896,99     

3   558830 117354,3 223532 46941,72 335298 70412,58 0,864 60836,47 191733,46     

4   558830 117354,3 223532 46941,72 335298 70412,58 0,823 57949,55 249683,01 
Срок на 
откупуване   

5   558830 117354,3 223532 46941,72 335298 70412,58 0,784 55203,46 304886,47 5,5 години 

6   558830 117354,3 223532 46941,72 335298 70412,58 0,746 52527,78 357414,26     

7   558830 117354,3 223532 46941,72 335298 70412,58 0,711 50063,34 407477,6     

8   558830 117354,3 223532 46941,72 335298 70412,58 0,677 47669,32 455146,92     

9   558830 117354,3 223532 46941,72 335298 70412,58 0,645 45416,11 500563,03     

10   558830 117354,3 223532 46941,72 335298 70412,58 0,614 43233,32 543796,36     

11   558830 117354,3 223532 46941,72 335298 70412,58 0,585 41191,36 584987,71     

12   558830 117354,3 223532 46941,72 335298 70412,58 0,557 39219,81 624207,52     

13   558830 117354,3 223532 46941,72 335298 70412,58 0,53 37318,67 661526,19     

14   558830 117354,3 223532 46941,72 335298 70412,58 0,505 35558,35 697084,54 НОС/NPV   

15   558830 117354,3 223532 46941,72 335298 70412,58 0,481 33868,45 730952,99 405953   

            За 15 години 1056188,7     48730,2     
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  в лева 

Изходящи 
парични 
потоци       

Входящи 
парични 
потоци                   

Год 

начална 
инвестиц
ия 

консумация 
на енергия 
преди 
мерките 
квтч/год 

разходи за 
енергия преди  
мерките 
лева/год (0,21 
лв/квтч) 

консумация 
на енергия 
след 
мерките 
квтч/год 

разходи за 
енергия след 
мерките 
лева/год (0,21 
лв/квтч) 

Спестявания 
на енергия 
квтч/год 

Спестявания на 
средства 
лева/год 

Сконтов 
фактор (при 
сконтов 
процент 5 %) 

Настоящ
а 
стойност 

Кумулати
вна 
настояща 
стойност     

сконтов 
фактор 
(сконтов 
процент 
18)     

0 325000         0 0   0 0           
1   558830 117354,3 223532 46941,72 335298 70412,58 0,952 67032,78 67032,776     0,847 59639,46 59639,46 
2   558830 117354,3 223532 46941,72 335298 70412,58 0,907 63864,21 130896,99     0,718 50556,23 110195,7 
3   558830 117354,3 223532 46941,72 335298 70412,58 0,864 60836,47 191733,46     0,609 42881,26 153076,9 

4   558830 117354,3 223532 46941,72 335298 70412,58 0,823 57949,55 249683,01 
Срок на 
откупуване   0,516 36332,89 189409,8 

5   558830 117354,3 223532 46941,72 335298 70412,58 0,784 55203,46 304886,47 5,5 години 0,437 30770,3 220180,1 
6   558830 117354,3 223532 46941,72 335298 70412,58 0,746 52527,78 357414,26     0,37 26052,65 246232,8 
7   558830 117354,3 223532 46941,72 335298 70412,58 0,711 50063,34 407477,6     0,314 22109,55 268342,3 
8   558830 117354,3 223532 46941,72 335298 70412,58 0,677 47669,32 455146,92     0,266 18729,75 287072,1 
9   558830 117354,3 223532 46941,72 335298 70412,58 0,645 45416,11 500563,03     0,225 15842,83 302914,9 

10   558830 117354,3 223532 46941,72 335298 70412,58 0,614 43233,32 543796,36     0,191 13448,8 316363,7 
11   558830 117354,3 223532 46941,72 335298 70412,58 0,585 41191,36 584987,71     0,162 11406,84 327770,6 
12   558830 117354,3 223532 46941,72 335298 70412,58 0,557 39219,81 624207,52     0,137 9646,523 337417,1 
13   558830 117354,3 223532 46941,72 335298 70412,58 0,53 37318,67 661526,19     0,116 8167,859 345584,9 
14   558830 117354,3 223532 46941,72 335298 70412,58 0,505 35558,35 697084,54 НОС/NPV   0,099 6970,845 352555,8 НОС/NPV 
15   558830 117354,3 223532 46941,72 335298 70412,58 0,481 33868,45 730952,99 405953   0,084 5914,657 358470,4 33470,44 

            
За 15 
години 1056188,7     48730,2           
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Финансиране на 
проекти за устойчива енергия 

Иванка Панделиева-Димова, 
Управляващ проект Родошоп  

1 
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Финансиране на проекти 
Съществуват различни начини– собствено общинско финансиране, 
финансиране чрез грантове (ОП и други), финансиране чрез заеми с 
облекчени условия  (като Фонд за енергийна ефектвиност и ВЕИ), 
банкови заеми,  финансиране от трета страна /ЕСКО договор.  
Обикновено е комбинация от два или повече източника 
Въс всички случаи (освен грантовете) всеки проект за устойчива енергия 
има нужда от икономичекса оценка – дори когато е с изцяло собствнеи 
средства, той се конкурира с други алтернатвини вложения; 
Най-строги и прецизни трябва да са оценките, когато се иска баноков 
заем.  
Да повторим:  за да стане проектът приемлив за банките или “bankable”, 
той трябва да премине  процес на икономическа оценка по общоприета 
приемлива от  търговските банки методология.  
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3 3 3 

Въведение в бизнес-плана 
Бизнес-планът  представлява цялостното описание на даден проект 
по точно определено съдържание. С този документ  
кредитоискателя (в слаучая общината) отива при банката и иска 
финансиране, и въз основа на този документ банката преценява 
дали да отпусне финансирането.  
 
Съдържание на бизнес-плана: 

1. Резюме на проекта 
2. Въведение в бизнеса на кредитоискателя; 
3. Вид на проекта (какви технологии и/или мерки ще се прилагат)  
4. Ползи от проекта;  
5. Спонсори на проекта;  
6. Разходи и график на проекта; 
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7. Продукти, услуги, пазари 
8.  Регулации и екологична информация (необходими разрешения,  
приложимо екологично законодателство, резултати от ОВОС (Оценка за 
въздействието върху околната среда), потенциални екологични 
негативни ефекти.  
9. Роля на банката – какво и колко се очаква тя да финансира; 
10. Финансов план с подробности от структурата на финансирането.  
Осигурено и необходимо финансиране, вид искано финансиране. 
11. Прогнозни парични потоци за живота на проекта и финансова 
жизнеспособност.  
12. Рискове на проекта и мерки за тяхното намаляване;  
13. Като приложение: Официален финансов отчет по определена 
форма (ОПР, Баланс, парични потоци, съотношения).  

Съдържание на бизнес-плана (продължение) 
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Рискове на проекта и тяхната оценка  

Въведение в риска:   
 При писането на бизнес-плана кредитоискателят   (често наричан 
клиент или спонсор) трябва да опише и адресира специфичните 
рискове на проекта, като представи ясен план за справяне с тези 
рискове или с мерки за намаляването им, или с мерки за 
прехвърлянето им на трети страни (ЕСКО договорите, например, 
позволяват прехвърляне на технологичния риск на трета страна 
– ЕСКО компанията)  

  Рисковете се описват в бизнес плана и се оценяват от банката един 
по един, и според тази преценка се определя и лихвата, т.е. цената, на 
която тя ще отпусне кредит. Както казахме: висок риск = висока 
печалба за банката, т.е. Висока лиха по кредита. 
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Всеки проект има различен профил на риска, т.е. различни  
видове рискове и с различна сила. Като цяло, обаче, има набор 
от ключви рискове, които всеки кредитоискател трябва да 
опише и адресира при писането на бизнес плана. Тези рискове 
са: 
1) Риск на кредитоискателя  - много важен! Два елемента: 
 Процент собствено финасиране;  и  
 Корпоративна позиция и опит.  
В случая с общините – опит на общината с проекти за устойчиво 
развитие, финансово положение, публичен дълг  (прагове на 
дълга) , възможност за обслужване на дълга и т.н. 

Рискове на проекта и тяхната оценка  
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2) Рискове преди изграждане/въвеждане в експлоатация –  често 
банката не е съгласна да ги поеме и изисква друго, външно 
финансиране до завършването (напр. мостово финансиране). 
Кредитоискателят  трябва да анализра дали има такъв риск и да е в 
състояние да докаже на банката, че е умерен и че е направено 
всичко възможно да бъде намален или прехвърлен на трета страна; 
3) Рискове по време на изграждане – от надхвърляне на бюджета 
или от забавяне на графика. Банката може да поиска договор за 
изграждане “до ключ”, също така ще анализира изпълнителите за 
тяхната надеждност. Може да бъде договорено също и някакво 
процентно надхвърляне на бюджета;  
4) Технологичен риск – дали технологията е проверена на практика 
или е съвсем нова, дали има доказателства за обещаните 
ползи/спестявания. Колкото по-установена на пазара е 
технологията, толкова по-склонна е банката да поеме този риск.  
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5) Риск от доставки или материали - напр. дългосрочни договори за 
доставка дървесни трески за котел на биомаса;  
6) Риск при работа – поддръжка и експлоатация на съоръженията; 
7) Риск при рзаконодателство и разрешителни,  екологичен риск  - 
напр. за вятърна централа и Натура 2000; 
8) Риск при извеждане от екплоатация.  
Банката ще очаква  кредитоискателят да направи ясен анализ на 
всеки от тези рискове, ако е присъщ на проекта, и да даде начини за 
тяхното намаляване.  
“Aнализ на чувствителността” – индикация за уязвимостта на 
проекта за различните видове риск. Проиграват се различни 
варианти на паричните потоци за различни прогнозни параметри 
(напр. енергийни цени) и се гледа как и доколко се променя NVP. 
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Важен аспект на финансирането е наличието на прагове за размера на 
проектите. Причината е, че за разглеждането и оценката на даден проект има 
една категория разходи, които са постоянни и не зависят от размера на проекта.  
Т.е. Дали финансиращата институция ще оценява проект за 100 хиляди или за 
100 милиона, тя все трябва да плати на екип от експерти и да направи ред 
проверки на бизнес плана.   
 Големите международни финанисращи институции са въвели прагове за 
финансиране на проекти (десетки, стотици милиони и дори милиарди):   
 Затова се прави “пакетиране на проекти” (project bundling) в т.нар.  pipe-lines 
или пакети от проекти; 
 Финансиращите инициативи на големите международни банки са за такива 
пакети от проекти (project pipe-lines) – наприемр CLIMATE FINANCE – 
инициатива за проекти за устойчива енергия на ЕБВР е на стойност 55 милиарда 
евро и се състои от 538 проекта в 30 страни посредством:  
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 Като правило общинските проекти за устойчива енергия са под лимитите 
на големите финансиращи институции (особено за малки общини) , затова 
вие ще работите кредитните линии в местни банки.  
 Важен аспект на Родошоп е “пакетирането” на еднородни проекти от 
различни общини (например за обновяване на сходни по сгради училища 
или на УО)  и търсенето на финансиране за целия пакет, което увеличава 
рзмера на инвестицията и позволява да се договорят по-благоприятни 
условия за финансиране.  

Средствата на големите финансиращи институции като ЕБВР се 
управляват посредством създаване на кредитна линия за 
отпускане на финансиране чрез местни търговски банки, които се 
разпореждат с тези средства – приемат проекти, оценяват тяхната 
жизнеспособност и рискове, одобряват кредити и ги  управляват, 
вкл. изплащането им.  
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Финансиращи институции 

1. ЕСКО или компании за енергийни услуги (Улично осветление АД, ЕНЕМОНА 
или други) – ще бъдат по-подробно разгледани на 19.01.; 

2. Фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници: 
(http://www.bgeef.com/displaybg.aspx).  
Заеми; 
Частични гаранции по кредити – проекти до 400 000 Евро и до 7 години 
срок, срещу такса от 0,5 до 2 %/год; 
Гаранции за  портфолио на ЕСКО фирми  

Условия на Фонда: 
Макс. срок на заема 7 години (т.е. срок на откупуване < 7 години); 
Лихви от 4,5-8 % (за общини са най-ниски); 
Минимално съфинансиране: 

•Поне 10 % със заем от търговска банка; 
•Поне 25 % без заем от тръговска банка; 

Без допълнителни такси, погасителните схеми са според проекта. 

http://www.bgeef.com/displaybg.aspx�
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Финансиращи институции 
3. Публично финансиране - грантове или револвиращи фондове от Оперативните 

програми;  
http://www.eufunds.bg/index.php/bg/programen-period-2014-2020/operativni-
programi-2014-2020  

Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.  
Управляващ орган:  Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" 
към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).  
Приложими приоритети и процедури: 
За сгради: инвестиционен приоритет„Предоставяне на подкрепа за енергийната 
ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването на 
възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените 
сгради и в жилищния сектор». Приоритетни оси: 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”; 
Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в 
периферните райони“  

http://www.eufunds.bg/index.php/bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020�
http://www.eufunds.bg/index.php/bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020�
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Отворени процедури: 
1. Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014-2020“, по приоритетна ос 1  „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“ 
Срок:  от 10.07.2015 до  31.12.2023 
Линк: http://www.bgregio.eu/shemi/117/oprr--oprd--mrr.aspx  
2. ОПРР 2018, Развитие на туристически атракции,  по приоритетна ос 6: 
„Регионален туризъм“  
Срок: от януари 2018 
Линк: 
http://www.bgregio.eu/media/Indikativni%20programi/%D0%98%D0%93%D0%A
0%D0%9F%20%D0%B7%D0%B0%202018%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0
%9F%D0%A0%D0%A0%202014-2020.pdf  

http://www.bgregio.eu/shemi/117/oprr--oprd--mrr.aspx�
http://www.bgregio.eu/media/Indikativni programi/%D0%98%D0%93%D0%A0%D0%9F %D0%B7%D0%B0 2018 %D0%BD%D0%B0 %D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%A0 2014-2020.pdf�
http://www.bgregio.eu/media/Indikativni programi/%D0%98%D0%93%D0%A0%D0%9F %D0%B7%D0%B0 2018 %D0%BD%D0%B0 %D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%A0 2014-2020.pdf�
http://www.bgregio.eu/media/Indikativni programi/%D0%98%D0%93%D0%A0%D0%9F %D0%B7%D0%B0 2018 %D0%BD%D0%B0 %D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%A0 2014-2020.pdf�
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За улично осветление:   Приоритетна ос 1, Тематична Цел „Подобряване 
качеството на градската среда”   

За още информация по ОП “Региони в растеж”: 

http://www.bgregio.eu/ 

http://www.seea.government.bg/documents/OP%20RG%202014-
2020_naturalpers_update.pdf 
За повече информация по ОПРР по години: 
http://www.bgregio.eu/op-regioni-v-rastezh--2014-2020/predstoyashti-shemi-
nwe.aspx  

В ОПРР 2014-2020 г. са значително увеличени средствата, отделени за  
револвиращи инвестиции чрез прилагане на финансови инструменти, в 
сравнение с  предишния програмен период, с цел постигане на растеж и 
осигуряване на заетост.  

http://www.bgregio.eu/�
http://www.seea.government.bg/documents/OP RG 2014-2020_naturalpers_update.pdf�
http://www.seea.government.bg/documents/OP RG 2014-2020_naturalpers_update.pdf�
http://www.bgregio.eu/op-regioni-v-rastezh--2014-2020/predstoyashti-shemi-nwe.aspx�
http://www.bgregio.eu/op-regioni-v-rastezh--2014-2020/predstoyashti-shemi-nwe.aspx�
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 4. Национален доверителен екофонд  

Инвестиционна Програма за климата – енергийна ефективност 

Две фази на одобрение:  

Фаза 1: Предварителен подбор на проекти чрез прилагането на 
предварително обявени задължителни изисквания за съответствие; 

Фаза 2: Оценка и класиране на проекти по предварително обявени 
изисквания за кандидатстване, методика и критерии за оценка и подбор 

Ще се изпълняват пилотни проекти за подобряване на енергийната 
ефективност чрез комбиниране на грант с други източници на 
финансиране. Чрез комбинирано финансиране ще се изпълняват проекти 
за няколко типа обекти – за улично осветление, лечебни заведения и 
големи държавни и общински обекти. 
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Условия на финансиране: 
А) За обекти, които не са допустими за безвъзмездно 
финансиране от други национални и/или европейски програми 
Общински и държавни училища – до 70 %, но не повече от 
определена 
максимална сума, както следва: за най-големите училища 
(над 500 ученика) – до 700 000 лева, за средните (от 100 до 
500 ученика) – до 350 000 лева, за малките (до 100 ученика) 
– до 200 000 лева. 
 Общински и държавни детски градини и детски ясли – до 
60 %, но не повече от 300 000 лева; 
 Общински и държавни спортни зали – до 60%, но не 
повече от 600 000 лева; 
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Административни сгради (общински и държавни) – до 
60%, но не повече от 400 000 лева; 
 Читалища, държавни и общински музеи, театри, галерии 
и др. културни 
институции – до 60%, но не повече от 300 000 лева; 
Улично осветление – до 25%, но не повече от 800 000 лева 
и възможности за привличане на допълващо финансиране, 
за които НДЕФ оказва необходимото съдействие. 

Б) За обекти, които са допустими за безвъзмездно финансиране 
по други национални или европейски програми – до 20% от 
инвестиционната стойност, но не повече от 400 000 лева. 
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За още информация : 

https://ecofund-bg.org/ 

http://ecofund-
bg.org/bg/programs/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%8
3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D
0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D
0%B0/   
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http://www.eeagrants.bg/bg/2014-2021/  
 

5. Норвежки финансов механизъм 
Околна среда, енергия, промени в климата и ниско-
емисионна икономика (Environment, Energy, Climate 
Change and Low Carbon Economy)  

11. Околна среда и екосистеми 
12. ВЕИ, енергийна ефективност, енегийна сигурност 
13. Смекчаване и адаптация към промените в климата 

 
За повече информация:  

http://www.eeagrants.bg/bg/2014-2021/�
http://www.eeagrants.bg/bg/2014-2021/�
http://www.eeagrants.bg/bg/2014-2021/�
http://www.eeagrants.bg/bg/2014-2021/�
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Благодаря за вниманието! 
 

Иванка Панделиева-Димова, 
Координатор нан проект Родошоп 

Енергиен център София 
Е-поща: ivankap@sec.bg 
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