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ДОГОВОРИ С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ – 

ПРИНЦИПИ, СЪДЪРЖАНИЕ, УСЛОВИЯ И РЕД 

ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА, ПРОБЛЕМИ 



АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ 

Договорът е:  

 финансов механизъм за насърчаване на енергийната 

ефективност, въведен по реда на Закона за енергийна 

ефективност. 

 

 Договорът постига: 

     изпълнение на  енергийно ефективни услуги, в сгради  /и или 

промишлени системи, като възстановяването на направените 

инвестиции и изплащането на дължимото  на изпълнителя 

възнаграждение се извършва за сметка на реализираните 

икономии на енергия.  
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ДОГОВОР  С  ГАРАНТИРАН  РЕЗУЛТАТ 
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ДОГОВОРЯНЕ С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ - МОДЕЛ 

Община ЕСКО 

Финансова 

институция 

 

Договаряне с гарантиран резултат 

Договор за                                      

финансиране 

Плащане на предварително договорените 

вноски за целия период на договора 

Инвестиционно финансиране 



АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ 

ПОЛЗИ ЗА ОБЩИНАТА 
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ФИНАНСОВА 

ОПЕРАТИВНА 

 Спестяване на инвестиционни разходи чрез финансиране от трета страна 

 Гарантирани енергийни спестявания – по-ниски енергийни разходи 

 Инвестициите за подобренията по сградите се изплащат от реализираните 

икономии.  

 Повишаване на стойността на сградата (имота) след коригиране на 

строителни недостатъци и 

 Договор с един партньор   

 Прехвърляне на риска към частния сектор (ЕСКО) – техническият риск 

за ремонт и експлоатация е възложен на квалифицирани ЕСКО 

ПЕРСОНАЛ 

 Повишаване на комфорта за хората, работещи в сградата 

 По-високо ниво на удовлетвореност на персонала поради по-добрата 

работна среда 
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СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН  РЕЗУЛТАТ 

Договор с гарантиран резултат се сключва след извършено 

обследване за енергийна ефективност и издаден сертификат за 

енергийни характеристики, удостоверяващ актуалното състояние 

на енергопотреблението в сградата, или след извършено 

обследване за енергийна ефективност на промишлената система 

- обект на договора.. 
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ПЛАНИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ДОГОВОРИ С ГАРАНТИРАН 

РЕЗУЛТАТ 

За сгради държавна  и / или общинска собственост , които са 

предмет на договор с гарантиран резултат, в бюджетите на 

министерства , ведомства  и общините се планират и осигуряват 

средства, които за срока на изпълнение на договора съответстват на 

нормализирания разход на енергия. 
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1. нормализираното енергопотребление, установено с обследване 

за енергийна ефективност;  

 

2. гарантираните икономии на енергия и реда за тяхното 

установяване след изпълнението на договора;  

 

3. начина на финансиране;  

 

4. начина на изплащане на възнаграждението;  

 

5. мерки за енергийна ефективност; 

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ НА ДОГОВОРИТЕ С 

ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ 



АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ 
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АГЕНЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ В 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ПО  ЗЕЕ 

 

 

 

 

участва в разглеждането и одобряването на средства за      

изпълнение на договори с гарантиран резултат в публични 

сгради. 

 

изготвя мотивирано предложение до МФ за финансиране по 

договори с гарантиран резултат, след подадено искане за 

финансиране от съответната община. 
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МОТИВИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАСИТЕ 

 

 

 Искане за финансиране 
 

 Копие на резюме за извършено обследване на сградата 
 

Нотариално заверено копие  от договора с гарантиран резултат 
 

Копие от издадения сертификат за сградата,в която са изпълнени мерките 

за ЕЕ 
 

Погасителен план 
 

Информация за планираните средства за изпълнение на договора с 

гарантиран резултат и съответстващите им мерки за повишаване на ЕЕ 
 

Информация за изпълнени до момента, финансирани по национални или 

други програми от държавния бюджет или други финансиращи институции и 

др., дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност в 

сградата предмет на договора, както и размера на тяхното финансиране. 
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УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЕСКО ДОГОВОРИ В СГРАДИ 

ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
 

 

 

 

Предвидените за изпълнение мерки за повишаване на енергийната 

ефективност да бъдат изпълнени с материали, съответстващи на 

изискванията на Закона за техническите изисквания на продуктите. 

 

Изпълнените услуги по  ЕСКО договора осигуряват достигането на 

нормативно изискващия се клас на енергопотребление за сградата-предмет 

на договора. 

 

Предвидения в договора срок изплащане на инвестицията за енергийни 

спестявания да бъде не по-дълъг от 10 години. 

 

Включените в предмета на договора с гарантиран резултата 

възстановителни и/или съпътстващи дейности, които гарантират 

експлоатационната годност на мерките за повишаване на енергийната 

ефективност не подлежат на финансиране. 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ ИЗПЪЛНИТЕЛ 

СРОК НА 

ИЗПЛАЩ

АНЕ 

ИЗДАДЕН ДОКУМЕНТ 
ОТ АУЕР 

ОБЩИНА БОРОВАН  "ЕНЕМОНА" АД 7 

мотивирано  
предложение за  

финансиране  до МФ 

ОБЩИНА БОРОВАН  "ЕНЕМОНА" АД 7 отказ 

ОБЩИНА ДОЛНА 

МИТРОПОЛИЯ 

КОНСОРЦИУМ ЗА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ ПРОЕКТИ - 

КЕЕП-СОФИЯ 

7 отказ 

ОБЩИНА КРИВОДОЛ  "ЕНЕМОНА" АД 7 отказ 

ОБЩИНА КРИВОДОЛ  "ЕНЕМОНА" АД 7 отказ 

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ  "ЕНЕМОНА" АД 7 отказ 

ОБЩИНА  ЧЕРВЕН 

БРЯГ 
 "ЕНЕМОНА" АД 7 отказ 

ОБЩИНА ОРЯХОВО  "ЕНЕМОНА" АД 5 отказ 

ОБЩИНА ДУПНИЦА 
 ГД „КОНСОРЦИУМ  АЛФА ГРИЙН 

ЕНЕРДЖИ”  
7 отказ 

ИСКАНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ  ПО ЕСКО ДОГОВОРИ 
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НЕСЪОТВЕТСТВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ И  

ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

В договорите липсват клаузи регламентиращи параметрите на договора. Това 

не позволява се извърши контрол и се оцени коректно паричната равностойност 

на гарантираната икономия на енергия, която може да бъде изплатена от 

централния бюджет за финансиране на ЕСКО услуги, с цел подпомагане на 

общините за обслужване на договори с гарантиран резултат. 

 

Включване на ангажименти по дейности, които не водят до енергийни 

спестявания и не са предмет на ЕСКО договора подлежащ на финансиране по 

разпоредбите на  НАРЕДБА № РД-16-347 е недопустим разход. 

 

Очакваните спестявания са нереалистични и не са постигнати.Надценяването 

на спестяванията от комбинирането на всички мерки за енергийна ефективност 

и не реалистичните планирани средства в бюджетите на общините водят до 

невъзможност на общините да изплащат задълженията си по договорите. 
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ИЗПЪЛНЕНИ ЕСКО ПРОЕКТИ В ОБЩИНИ 

Реализираните проекти  чрез финансиране по Договори с гарантиран резултат 

са на стойност 17 161 122 лв.    
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ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

ОБЩИНИТЕ  ПО ЧЛ.12 ОТ ЗЕЕ 
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Въпреки наличие на голям потенциал за енергийно спестяване както в 

публичния така и в частния сектор, стъпките с които се развива пазара на 

ЕСКО в България са бавни. 

 

Ограничения опит все още не осигурява в достатъчна степен доверие, който 

се счита за една от бариерите при реализиране на ЕСКО проекти. 

 

На българския пазар се изпълняват предимно проекти в публичния сектор. 

Необходимо е повишаване на информираността за  механизма на ЕСКО. 

 

Официална информация за компании за енергийни услуги(ЕСКО) на 

национално ниво не се поддържа. 

 

Идентифициране и преодоляване на регулаторните проблеми и предложения 

за усъвършенстване на националното законодателство в подкрепа  на 

широкото разпространение на договорите с гарантиран резултат. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Време за въпроси и дискусия 

Благодаря за вниманието! 

 
Лидия Костова 

Главен експерт “Контрол по ЕЕ на ЕСКО 

договори,” Дирекция “Контрол и информация” 

 

Агенция за устойчиво енергийно развитие 

 

Телефон: +359 2 915 40 30 

Имейл: LKostova@seea.government.bg 


