
Проектът ПЕРМАНЕНТ въвежда два важни 
международни протокола за  всички, които 
разработват и финансират  проекти за енергийна 
ефективност: 

- Международен протокол за  измерване и 
проверка на резултатите (IPMVP) от измерване и 
отчитане на енергийните спестявания и
- Международен финансов протокол за енергийна 
ефективност (IEEFP) за оценка на рисковете и 
ползите от инвестициите в енергийна ефективност.

Чрез ПЕРМАНЕНТ се обучават финансисти, 
разработчици на проекти и потребители на 
енергия как се постигат перманентни  (трайни)
резултати от изпълнението на проекти за 
енергийна ефективност.

Недоверието в  прогнозните енергийни 
спестявания  и тяхната  дълготрайност е най-
честата пречка пред огромните възможности за 
инвестиране в проекти за енергийна ефективност.

Все пак отговорността за честното и прозрачното 
отчитане на постигнатите спестявания създава 
сигурност за управлението на риска, което  е част 
от проектните предложения.  При добро 
управление на риска и документиране на 
спестяванията, много финансисти вече признават и  
добавената стойност на енергийните спестявания.
Това открива нови инвестиционни възможности  и 
пред самите тях. 

Проектът ПЕРМАНЕНТ осигурява обучение по 
техниките за постигане на сигурност  при 
осъществяването на проекти за енергийна 
ефективност , като по този начин техните резултати 
стават трайни и привлекателни за 
инвестиционните  организации.
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Международен финансов протокол
за енергийна ефективност

(IEEFP) – обучение

Въпреки огромните инвестиционни възможности 
има недостиг на търговски привлекателно 
финансиране на проекти за енергийна 
ефективност.

Традиционното финансиране търси твърди 
активи  като допълнение. Обаче оборудването за 
енергийна ефективност обикновено няма 
добавена стойност, когато е инсталирано на 
обекта. По тази причина финансистите 
обикновено търсят други активи, но в общия 
случай те не са налични. В резултат на това 
проектите за енергийна ефективност не се 
финансират.

В общия случай финансистите не признават 
добавената стойност на положителния паричен 
поток, генериран чрез спестяванията на енергия.

Протоколът IEEFP дава на финансистите 
ключовите стъпки за правилна оценка на 
добавената стойност от проектите за енергийна 
ефективност.  Той обобщава добре познатите 
процедури за: управление на риска, измерване 
на спестяванията и отчитането им, сключване на 
договори за осигуряване на добро управление на 
инвестиционните фондове.

Протоколът IEEFP е преведен на езиците на 
страните, които участват в проекта ПЕРМАНЕНТ.

Разбирането на протокола IEEFP е от решаващо 
значение за финансистите за извличането на 
ползи от този огромен инвестиционен потенциал.

Посетете интернет страницата
на проекта ПЕРМАНЕНТ, за да намерите 

информация за графика за обучение
на финансисти и запознаване с уникални 

примери от практиката
за отпускане на заеми за проекти

за енергийна ефективност.

Международен протокол
за  измерване и проверка на резултатите

(IPMVP) – обучение

За разлика от потреблението на енергия, 
спестяването на енергия не може да се измерва.
Спестяванията могат само да се оценяват, като се 
сравнява потреблението на енергия преди и след 
осъществяването на проекта за енергийна 
ефективност. Обикновено са необходими настройки, 
свързани с промените, които са настъпили 
междувременно.

Протоколът IPMVP е най-широко използваното 
средство за измерване и прозрачно отчитане на 
фактическите спестявания за всички видове проекти 
за ефективно използване на енергията.

Процедурите на протокола IPMVP подпомагат 
изпълнението на многобройните договори с 
гарантиран резултат  по света, опростяват условията 
за сключване на ЕСКО договори и се фокусират върху 
управлението на резултатите.

Протоколът IPMVP е адаптиран и преведен за 
страните, които участват в проекта ПЕРМАНЕНТ.

Разбирането на протокола IPMVP е особено важен за 
разработчиците на проекти, които искат да продадат  
своите проекти и да получат финансиране за тях, 
както и за потребителите на енергия, които желаят 
да се възползват от такива услуги.

Посетете интернет страницата на проекта
ПЕРМАНЕНТ, за да намерите информация

за графика за обучението по измерване и проверка 
на спестяванията на енергия.

100 милиона евро

са световните инвестиции, необходими за да 
станат съществуващите енергийни съоръжения 
енергийноефективни.

“Не можете да управлявате онова, което не 
измервате” 

Измерването на изпълнението е ключът към 
управлението, което е необходимо за осигуряването 
на инвестиции в енергийна ефективност, водещи до 
сигурни и трайни резултати. 

Ключовите теми на обучението по проекта 
ПЕРМАНЕНТ са:

• Оценка на управлението на риска, необходима за 
изготвяне на предложения за проекти за енергийна 
ефективност

• Разбиране на понятието измерване на 
неизползваната енергия

• Процедури  за изчисляване на фактическите 
спестявания в резултат на измерванията

• Съдържание на отчетите за прозрачните 
спестявания

• Добавената стойност на добре документираните 
спестявания.

ПЕРМАНЕНТ предлага разнообразни учебни сесии.
Те са организирани отделно за финансисти и 
разработчици на проекти/собственици на обекти. 
Обучени лектори с подходящо образование 
провеждат обучението и предоставят копие на 
съответния протокол.
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