


Икономически параметри

• Инвестиция Io  (лв.)

• Текущи разходи за издръжка O (лв./год.)

• Разходи за текущи и основни ремонти M (лв./год.)

• Годишни нетни икономии/приходи B (лв./год.)

• Технически/икономически жизнен цикъл n  (год.)

• Номинален лихвен процент nr x 100 (%)

• Реален лихвен процент r   x 100 (%)

• Темп на инфлация b  x 100 (%)



Инвестиции (Io)

Инвестиционните разходи са всички разходи, свързани 
с реализацията на проекта:

• Проектиране/планиране
• Управление на проекта/гарантиране на качеството
• Машини съоръжения, компоненти
• Строително монтажни работи
• Разходи за строителен надзор
• Контрол и изпитания на оборудването
• Предаване в редовна експлоатация
• Обучение на кадри
• Други разходи, данъци, ДДС



Експлоатационни разходи и 
разходи за поддръжка

Разходи за енергия:
•Отопление 
•Охлаждане
•Вентилация
•Осветление
•Битово горещо водоснабдяване
Експлоатационни разходи :(О) са всичките допълнителни 
разходи извън разходите за енергия - зависят от избраната 
технология и свързаните с нея разходи за консумативи и 
резервни части
Разходите за поддръжка (М) са свързани с избраната 
технология и свързаните с нея планови ремонти и 
профилактики, но зависят и от правилното експлоатиране на 
системите (извънпланови ремонти)



Годишни нетни 
икономии/приходи (B)

Годишната нетна икономия е чистата икономия за една 
година (лв./год.) в резултат от съответните инвестиции. 

B = S x E 
B Годишни нетни икономии (лв./год.)
S Енергия, спестена за 1 година (kWh/год.)
E Цена на енергията (лв./kWh)

Ако мярката води до увеличаване или намаляване
на разходите за поддръжка, тогава нетната годишна 
икономия е: B = S x E - ∆O&M

∆O&M  Промени в разходите за експлоатация
и поддръжка (+ или -)



Срок на експлоатация

• Икономически срок на експлоатация: 

n = години

Времето, необходимо стойността
на инвестицията да бъде възстановена
от амортизационните отчисления.

• Teхнически срок на експлоатация:
Времето през което оборудването е физически 
и практически годно за експлоатация. 



Лихвен процент и инфлация
• Процент на инфлация, b: 

Средно годишното покачване на цените на всички 
стоки за потребление. 

• Номинален лихвен процент, nr:
Лихвеният процент на банките при отпускане
на заеми. Номиналният лихвен процент винаги
е по-висок от инфлацията.

• Реален лихвен процент, r:
Номиналният лихвен процент, коригиран
с влиянието на инфлацията.

r =  n -  b
1 +  b

r



Спестяване на пари в банка

Парите в банката след 
след n години ще се 
изчислят по формулата:

Bn=Bo x (1 + nr)n

Пример: По сметката си
в банката имате 1 000 лв. 

Лихвеният процент е 3%.
Колко пари ще имате
след 5 години? 

BN = Bo x (1 + nr)n = 1 000 x (1,03)5 =
= 1159 лв.



Сконтирана стойност
(придвижване назад във времето)

Ако ще ви бъде 
преведена в банката
сумата Bn след n 
години, каква е 
днешната стойност Bo
на тези пари? 

( )
стойност Сконтирана=    

r+   1
B=    B n

n
0



Сконтирана стойност
Пример: След 5 години ще получите

премия от 20 000 лв. от фирмата.
Каква е днешната стойност на тази
премия при реален лихвен процент 6%?

Премията от 20 000 лв., получена след 5 години,
представлява 14 947 лв. в сегашни пари.

B =
B

( 1 + r )
=

20.000

( 1 + 0,06 )
= 14.947 лв.

0
n

n 5



Срок на откупуване

• Срокът на откупуване е равен на времето необходимо 
за изплащане на инвестициите на базата на равни 
нетни годишни икономии (В1 = В2 = ...= Вn). 

• След изтичане на това време инвеститорът печели 
пари до изчерпване на икономическия срок на 
експлоатация.

• Срок на откупуване РВ  = I0 (Инвестицията)
B     (Годишната икономия)

• Недостатък: Методът не отчита стойността
на годишните икономии след изтичане на срока
на откупуване. 



Нетна сегашна стойност NPV)
• Сегашната стойност на един проект представлява разликата между 

сегашните стойности на очакваните годишни нетни икономии и 
инвестицията направена за него.

Критерий за рентабилност: NPV > 0

• Ако годишните икономии са различни всяка година: В1, В2, В3  ... Вn, 
нетната стойност по текущи цени ще бъде:

( )NPV  =   B    
 1 -   1  +  r 

r
  -   I

n

0⋅
−

( ) ( ) ( )
NPV  = ( B

 1 +  r  
  +   B

 1 +  r  
  +   ...  +  B

 1  +  r  
 )  -   I1

1
2

2
n

n 0



Коефициент на нетна сегашна 
стойност

Коефициентът на нетна сегашна стойност (NPVQ) 
е отношението между нетната сегашна стойност
и общият размер на инвестицията.

NPV
NPVQ = 

Iо
• По-високият коефициент за нетна сегашна 

стойност NPVQ показва по-рентабилен проект. 
• NPVQ може да се използва за степенуване

на проектите и мерките по приоритет.



Коефициент на нетна сегашна 
стойност

Пример:

Собственикът на една сграда иска да монтира 
термостатични вентили на радиаторите
в сградата.

• Инвестиции lo= 5300 лв.
• Нетната сегашна стойност NPV=5674 лв.

NPV
NPVQ = = 5674 : 5300 = 1,07

Iо



Разходи за жизнения цикъл
• Обхваща всички първоначални (инвестиционни) и 

текущи (експлоатационни разходи), както и 
приходите от експлоатацията на сградата и нейното 
ликвидиране

• Сложна за икономическа оценки задача, поради 
продължителния времеви хоризонт, който 
възпрепятства прогнозирането както на разходите 
за енергия, така и на експлоатационните разходи

• Трудна и недостоверна оценка на икономическата 
среда за продължителни периоди. Счита се, че за 
периоди над 20 години прогнозите се потвърждават 
в недостатъчна степен



Разходи за целия жизнения 
цикъл (WLC)

• Разходите за целия жизнен цикъл систематично отчита 
всички присъщи разходи и приходи свързани с 
придобиването използването поддръжката и 
премахването на даден актив

• Разходи по придобиването: строителство доставки, 
лихви и такси

• Разходи по експлоатацията: ремонти поддръжка, 
обновяване, енергия и водоснабдяване, охрана и 
управление разрушаване и депониране

• Приходи: продажба на материали за рециклиране след 
приключване на експлоатацията, приходи от наеми и 
др.



Разходи за целия жизнения 
цикъл - Дефиниция

Дефиницията от ISO Standard 15686 on service life 
planning:“инструмент за оценката на разходите по 
изпълнението на строителните работи, улесняващ избора 
на алтернативни възможности за постигане целите на 
клиентите когато тези алтернативи се различават не само 
по първоначалните разходи, но и по експлоатационните 
разходи. 

• Подход отгоре-надолу"top-down“ –оценка на сграда като 
цяло и след това отчитане на отделните разходи по 
компоненти.

• Подход отдолу-нагоре"bottom-up" отчита разходите за 
всеки компонент, които се сумират до пълните разходи за 
икономическия живот
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Входни данни



Данни за сградата



Фактор на формата



Конструктивни елементи и 
структура



Обслужващи дейност



Изходни доклади



Фонд енергийна ефективност

Идея Проект Грантове

Техническа
помощ

ФЕЕ

Недостатъчни
бюрократични

Банки Високи лихви и 
обезпечения

Фонд “Енергийна ефективност”

Портфейлни гаранции
Клиенти – ЕСКО, Банки - саниране на 

жилищни сгради
Покритие до 5% от загубите на 

кредитиращата банка
Много висок толеранс към риск
Ниски такси
Техническа помощ

Финансиране
Ниски лихви
Рисково финансиране
Малки проекти
Техническа помощ
Бързо обработване
Мостово финансиране

Кредитни гаранции
До 80% покритие
Толериране на риск
0.5% до 2% год. такси
Техническа помощ
Бърза обработка



Финансови условия
Бенефициент Лихвен % Срок Самоучастие

Общини 6% - 9% До 5 години 10% - 25%

Корпоративни 
клиенти и 
физически лица

7% - 10% До 5 години 10% - 25%

Частични кредитни гаранции - до 80% от обема на 
одобрения банков заем (но не повече от 800 000 лв.)
Портфейлни гаранции - до 5% от портфейла (но не повече 
от 800 000 лв.)
Такси по гаранции - 0.5% до 2% годишно



Основни изисквания към 
проектите
Инвестиционни проекти за енергийна ефективност
на фирми, общини и физически лица

Обем на инвестицията 30 000 лв. – 3 000 000 лв.

Дяловото участие на Изпълнителя трябва да бъде не по-малко 
от:

10% при съвместно финансиране (ФЕЕ + търговска банка) 
25% при самостоятелно кредитиране от ФЕЕ 
Съобразно изискванията на банките при гаранции

Срок на кредита – до 5 години



Критерии за техническа оценка
Минимум 50% от икономическите ползи от проекта трябва да са 
от доказуемо енергоспестяване

Проектът трябва да внедрява стандартна, позната на пазара 
технология

Прилагането на възобновяеми енергийни източници да се 
извършва съвместно с мерки за енергийна ефективност

Проектът да има срок на възвръщаемост до 5 години

Спестяване на енергия

Спестяване 
от смяна на 

горивна 
база

Намаляване 
на разходи за 

поддръжка

Повишаване на 
производител-

ността



Примерни проекти

Саниране на сгради
Подмяна на абонатни станции
Смяна на горивна база (напр. от нафта на природен газ или 
биомаса)
Топлинна изолация
Реконструкция на топлоизточник и топлопреносна мрежа
Реконструкция на системите за отопление, вентилация 
климатизация, осветление
Модернизация на системи за улично осветление
Малки системи за комбинирано производство на топлинна и 
електроенергия - ко-генерации
Инвестиции в индустриални процеси, в т.ч. покупка на 
оборудване, инсталация и др.



ФЕЕ и оперативните програми
ОП «Регионално развитие» към МРРБ
ОП «Развитие на Селските райони» към  МЗП 

100% субсидиране на проекти за развитие на инфраструктурата 
и проекти за енергийна ефективност:

85% ЕС финансиране
15% национално съ-финансиране

Клиента е необходимо:
Да намери предфинансиране 
Да представи писмо за ангажимент от финансираща институция



ФЕЕ и общините
ФЕЕ по закон е изключен от процедурите по ЗОД, което спестява 
на общините около 2 месеца бюрокрация.
ФЕЕ не изисква от общините да обезпечават кредита си с 
общински имоти.
Финансирането от ФЕЕ може да се използва успоредно с друго 
държавно финансиране като проект «Красива България», 
директно капиталово субсидиране от МОН, МЗ, МФ.
Преди изпълнението на проекта ФЕЕ проверява в детайли 
реални ли са очакваните спестявания.
След изпълнението на проекта ФЕЕ следи дали очакваните и 
реалните спестявания се покриват.



Реализирани проекти
Общинско общежитие за крайно нуждаещи се в гр. 
Добрич



Реализирани проекти
МБАЛ Мездра в гр. Мездра



Реализирани проекти
Сграда на СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” в гр. 
Сливница, община Сливница



Реализирани проекти
Сграда на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” в гр. 
Елхово, община Елхово



Реализирани проекти
Улично осветление на община Кричим



Реализирани проекти
Сграда на Общинската администрация и Читалище 
“Н. Й. Вапцаров” в гр. Криводол
(по ESCO проект на Енемона АД)



Реализирани проекти
Пет целодневни детски градини в гр. Карлово
(по ESCO проект на Енемона АД)



Благодаря за вниманието!
Контакти

ул. “Кузман Шапкарев” № 4
София 1000, България
тел: +359 (2) 81 000 80

факс: +359 (2) 81 000 05
e-mail: info@bgeef.com

Web: www.bgeef.com
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