
Общински системи за енергиен мениджмънт, подкрепящи устойчивото 
финансиране на местните климатични действия

Финансови инструменти на НДЕФ
за финансиране на публични проекти за енергийна ефективност

Боровец
16 – 17 март 2022



Някои аспекти от практиката на НДЕФ 

При финансирането на проекти за енергийна ефективност, 

целящи постигане на предвидените енергийни спестявания

• Използване на Triple A Онлайн Стандартизираните Инструменти в за оценка 

на проекти за енергийна ефективност

• Внедряването на елементи на протоколи за мониторинг и верификация на 

спестяванията (ICP protocols)

• ЕСКО договори с финансиране от НДЕФ



T R I P L E - A  О Н Л А Й Н С Т А Н Д А Р Т И З И Р А Н И И Н С Т Р У М Е Н Т И

https://toolbox.aaa-h2020.eu/

https://aaa-h2020.eu/database

https://toolbox.aaa-h2020.eu/


Елементи на протоколите в практиката на НДЕФ

- Подробен преглед на Доклада за енергийно обследване и 
сравнение с реалността на място;

- Подробен преглед на инвестиционния проект спрямо Доклада;

- Специфични изисквания при провеждане на тръжната 
процедура за избор на изпълнител;

- Изискване за споразумение между ползвателя на обекта и 
общината за докладване на резултатите за спестяванията. 
Ползвателят се ангажира да прави мониторинг на спестената 
енергия и да докладва в общината, а общината – в НДЕФ.





Общинските системи за енергиен мениджмънт 
- предпоставка за устойчиво управление на енергията в общините и устойчиво 

финансиране на местните климатични действия

Отчитайки факта че, ОСЕМ имат съществена роля за устойчивото управление на енергийното потребление,

НДЕФ подготви включването на А) нови критерии при оценката на проектите, кандидатстващи за финансиране

и Б) прилагането на нов финансов механизъм, основан на финансов анализ на инвестиционните проекти:

А) Наличието на общинска система за управление на енергията (не задължително по ISO 50001) като елемент

в критериите за оценка на проектите – нов критерий при оценката на проектите - проектът получава

определен брой точки за наличие и функциониране на система за енергиен мениджмънт.

Б) Подход, основан на финансовия анализ при изчисляване размера на безвъзмездната субсидия, отпускана

от НДЕФ.



Основните задачи при изготвянето на финансовия анализ на
инвестиционните проекти са свързани с:

• определяне нивото на финансовия недостиг на проекта;

• изчисляване на размерa на Безвъзмездната Финансова Помощ, като процент от
допустимите разходи.

Методология на финансовия анализа за определяне на безвъзмездната
субсидия от бюджета на Инвестиционна програма за климата:

• Методът на Дисконтираните Парични Потоци.

Определяне на нивото на безвъзмездна субсидия 
от бюджета на Инвестиционна програма за климата 



Определяне на нивото на безвъзмездна субсидия 
от бюджета на Инвестиционна програма за климата 

Основни моменти при финансовия анализ:

• Паричните потоци се отчитат в годината, в която се реализират;

• Паричните потоци се отчитат в рамките на даден референтен период - 15 години;

• Паричните потоци се дисконтират към текущия настоящ момент - финансова
норма на дисконтиране от 4 %;

• При анализа се изключва ДДС, когато подлежи на възстановяване.



Определяне на нивото на безвъзмездна субсидия 
от бюджета на Инвестиционна програма за климата

Основни стъпки при финансовия анализ:

• Определяне на Инвестиционните Разходи и Допустимите Инвестиционни
Разходи;

• Определяне на Оперативните Разходи, вкл. Разходите за Поддръжка;

• Определяне на Приходите и Нетните Приходи;

• Изчисляване на Дисконтираните Инвестиционни Разходи (DIC) и Дисконтираните
Нетни Приходи (DNR).

Основна цел: Определяне на подходящия (максимален) принос от бюджета на 
Инвестиционна програма за климата или степента, в която проектът подлежи на 
финансиране от бюджет на ИПК в зависимост от генерираните нетни спестявания, 
които се очаква да донесе, реализацията на инвестицията в енергоспестяващи 
мерки.



Определяне на нивото на безвъзмездна субсидия 
от бюджета на Инвестиционна програма за климата 

Pro-Rata (Пропорционално разпределение)

Пропорционалност обикновено означава, че всяка страна получава своя
справедлив дял пропорционално на цялото.

Механизъм

• Определяне на нивото (%) на безвъзмездна субсидия чрез изчисляване на
Коефициента на Пропорционално разпределяне на Дисконтираните Нетни
Приходи (Pro-Rata) в процентно изражение по формулата Pro-Rata = (DIC-
DNR)/DIC) (Пропорционалност обикновено означава, че всяка страна получава
своя справедлив дял пропорционално на цялото).

• Изчисляване на стойността на Безвъзмездната Финансова Помощ, като
Стойността на Допустимите инвестиционни разходи (ЕEC) се умножи с Pro-Rata
коефициента (ЕEC x Pro-Rata).
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