
 

 

 

ЕСКО ДОГОВОРИТЕ 

РЕАЛНОСТИ И БЪДЕЩЕ 



ДОГОВОРИ С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ 

 Договорът с гарантиран резултат е специфичен търговски договор, 
регламентиран с чл. 21 от Закона за енергийната ефективност и на 
основание чл.48 във вр.чл.20 и чл.36, чл.43, т.2 от Закона за Енергийна 
ефективност (ЗЕЕ), както и § 2 от ДР на ЗЕЕ във вр.чл.3, т.7 и чл.19 от 
Закона за общинския дълг (ЗОбД) и чл.7, т.2 от Закона за възобновяемите 
и алтернативни енергийни източници (ЗВАЕИ) и чл.44, т.6 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)  

 Особености на този вид договаряне е, че изпълнителят на 
енергоефективната услуга изчислява и гарантира икономията от 
реализираните енергоспестяващи мерки, осигурява финансирането на 
проекта, а възнаграждението му се определя от постигнатата фактическа 
икономия по време на срока на откупуване.  

Договорът съдържа: 
 нормализираното енергопотребление, гарантираните икономии на 

енергия и реда за установяването им; 
 начина на финансиране и  начина на изплащане на възнаграждението; 
 Мерки за енергийна ефективност. 



ЕСКО КОМПАНИЯ 

 ЕСКО е физическо или юридическо лице, което предоставя енергийни 
услуги под формата на договори с гарантиран резултат. Цел на 
дейността е спестяване на енергия. 

 ЕСКО  дружеството урежда финансирането на първоначалните 
капиталови разходи за проекта и носи цялата отговорност за 
възстановяване на дълговете към кредитора. Поема целия риск с 
изпълнението и изплащането на кредита.  

 Клиентът заплаща на ЕСКО дружеството предварително определен 
дял от постигнатите икономии (модел на споделено спестяване). 

 Възвръщаемостта на инвестициите е мярка, която се използва при 
определяне ефективността на няколко различни инвестиции. 
Изчисляването се извършва като ползата  се раздели на стойността на 
инвестицията. Резултатът се изразява в относителни единици или 
коефициент. 

 Мониторингът и целеполагането са техники в управлението на 
спестяванията на разходи. Имат за задача да открият и 
диагностицират икономисаната енергия и други ресурси. Използва се 
специализиран софтуер. 

 



 
 

Какъв е резултата за възложителя:  
 

 Целият финансов, технически и търговски риск е за сметка на изпълнителя. 
  
 Това е най-привлекателният начин за финансиране на енергоефективни проекти, 

защото клиентът получава услуга, но не е необходимо да плаща веднага, нито пък в 
бъдеще да осигури отнякъде допълнителни средства към собствения си бюджет.  
 

 Осигуряване на необходимите инвестиции  
 Изплащане на инвестицията – в съответствие с постигнатите реални икономии на енергия  
 Гарантирано пределно ниво на потребление на енергия за обектите  
 Поемане на целият търговски, технически и финансов риск  
 Комплексна услуга – Инженеринг, проектиране, консултация, финансиране, изпълнение и 

мониторинг на резултатите  
 Значително повишен комфорт за жителите на ОБЩИНАТА  
 Разходи не по-високи от досегашните до изплащане на проекта и значително по ниски след 

това.  
 Социален ефект и повишено самочувствие на жителите на населеното място.  
 



ПОЛЗИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ 

 Сертифициране на сгради и освобождаване от данък сграда  
 Съгласно действащият към момента Закон за местните данъци и такси (цитиран по-горе) е 

възможно сграда получила сертификат за енергийна ефективност (СЕЕ) да бъде освободена само 
от данък сграда за няколко годишен период както следва:  

          За сгради, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория А:  
 

 — за период от 7 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата  
 — или за период от 10 години считано от годината, следваща годината на издаване на 

сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за 
производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата;  

  за сгради, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификат категория Б:  
 

 — за период от 3 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;  
 — за период от 5 години считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако 

прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия 
за задоволяване нуждите на сградата.  

 Освобождаването от данък сгради (следствие на тяхното сертифициране за енергийна 
ефективност) се прилага само ако имотите не се ползват със стопанска цел.  

 Сгради, въведени в експлоатация след 1 януари 2005г. не подлежат на освобождаване от данък 
сгради поради придобиване на сертификат за енергийна ефективност!  



ПРОБЛЕМИ ПРИ ЕСКО ДОГОВОРИТЕ 

 Основен проблем при реализирането на ЕСКО договорите са разбирането 
за нормализирането на енергопотреблението между Възложителя и ЕСКО 
компанията, след изпълнение на договорите.  

 



ПРОБЛЕМИ ПРИ ЕСКО ДОГОВОРИТЕ 

 

ОБЕКТ ПЛОВДИВ  

ДОСТИГНАТО ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ  НА СГРАДАТА  

      ДГПЕ = ОВКТЕ + ОВКЕЕ = 1645,516 МWh + 622,579 МWh. = 2268,095 МWh 
 

 Парична равностойност на достигнатото годишно потребление на енергия  

 (ПРДГПЕ): = (1645,516 МWh *99,27 лв/ МWh)топл + (622,579 МWh *187,40 лв/ МWh)ел  = 163350,36 + 116671,39 лв = 
280021,74 лв. 

 

ДОСТИГНАТА ГОДИШНА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ (ДГИЕ). определена спрямо БГПЕ 

 След преизчислението гарантираната годишна икономия на енергия е  
 ДГИЕ = БГПЕ – ДГПЕ = 3358,033 – 2268,095 = 11089,938 МWh 
 
Паричната равностойност на гарантираната годишна икономия на енергия  

 ППРДГИ = ПРБГПЕ- ПРДГПЕ = 439388,59 -324922,69,62 = 159366,85 лв 
  

ОПРЕДЕЛЯНЕ СТОЙНОСТТА НА ГОДИШНОТО ИЗРАВНИТЕЛНО ПЛАЩАНЕ (ГИП) 

 При постигнат гарантиран резултат за отчитания мониторингов период плащането е в полза на Изпълнителя, като 
стойността му се определя по формулата: 

 ГИП = ПРГГПЕ – ПРДГПЕ = 324922,69 – 280021,74 = 44900,95 лв. 
 

При направения анализ се получава достигната годишна икономия от 159366,85 лв., която е с 44 900,95 лв., 
по-голяма от гарантираната икономия. Това е вследствие на големия процент икономия от електрическа 
енергия, която е постигната. 

 



ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 Проблем при реализиране на ЕСКО договорите е 
разбирането, че ЕСКО договора трябва да реши задачите 
по строителните проблеми на обекта. Вменяват се 
ангажименти по ремонти, които не са предмет на ЕСКО 
договора по неговата същност и не водят до реални 
енргийни спестявания, а са не малки като инвестиции. 
Обикновенно те са в обем около 15-20% от общата 
стойност на договора. Основно това са : хидроизолации на 
покривите; подмяна на улуци и водосточни тръби; 
вътрешни ремонти дейности; ремонтни дейности по ел. 
инсталации и др. 

 Начин за решаване на този проблем е извеждането им в 
отделен погасителен план между страните по договора и 
реализирането им по време на ЕСКО договора.  



РАЗБИРАНИЯ ЗА ЕСКО ДОГОВОРА 

Възприето е разбирането, че ЕСКО договор е = 
на саниране на сградата, това е така, но е само 
малка част от същността му.  

Основната задача на ЕСКО договора е правилното 
съчетание на материали и технологии за 
намаляване на енрго потреблението и 
качественото активно управление на сградата чрез 
BMS, само по този начин може да се постигне 
РЕАЛНА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЯ и 
възвръщане на инвестицията.  



ПРИМЕР  

 Добре съниран обект бл. 24 на УНСС с площ 8910кв.м  



ПРИМЕР  

 Не съниран  бл. 26 на УНСС с площ 8910 кв.м 



ПОДХОДЯЩИ МЕРКИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

Енергоспестяваща мярка №1: Топлоизолация на външни или 
вътрешни стени 

За осигуряване на необходимите нормативни стойности на 
коефициента на топлопреминаване през външните стени се 
предвижда изпълнение с панел                 с дебелина 6 см. и с 
коефициент на топлопроводност λ = 0.022 W/mK. БЕЗ 
мокри процеси, без дупчене на фасадите, без термомостове, 
с по малка дебелина от стандартните топлоизолации, до 3 – 
пъти по лек. 

 
Енергоспестяваща мярка №2 : Топлоизолация на покрив и сутерн 

Предвижда топлоизолация на таванските плочи и сутерен с пръскан 

полиуретан с дебелина 5 см и λ = 0.022 W/mK и с коефициент на 
топлопроводност λ = 0.022 W/mK 

 



ПОДХОДЯЩИ МЕРКИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

Енергоспестяваща мярка №3: Подмяна на дограма с нова PVC . 

 

Предвижда се подмяна на съществуващата стара дограма с нова 

петкамерна PVC дограма s 76 mm профил с троен стъклопакет с обобщен 

коефициент на топлопреминаване за системата U = 0.90 W/m2K..  

Мярката ще доведе до намаляване на коефициента на топлопреминаване от 

Uобобщ.=3.44 W/m2K на Uобобщ.=0.90 W/m2K. 

 

 

 

 

 

Енергоспестяваща мярка №4: 

 

Модернизация на осветлението, чрез подмяна на осветителите с LED и 

изграждане на система за управление. 

 



ПОДХОДЯЩИ МЕРКИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

Енергоспестяваща мярка №5: БГВ от соларни колектори за топла вода. 

Тази мярка се реализира чрез две основни технологии : 

 селективни слънчеви панели и бойлери с максимална мощност 2 

кВт.Годишния добива на топлина от слънчевите колектори е 641 

кВт/м2.Частично загрятата вода от топлинния акумулатор ще се до подгрява 

от топлоенергия доставена от „Топлофикация-София“.Схемата на 

инсталацията за БГВ е показана на фигурата по-долу. 

 Чрез соларен термо динамичен  

Абсорционенпанел в комбинация с 

термопомпа и буфери 


