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Описание и цели на проекта: 

 

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) 
възнамерява да одобри увеличение на кредитната линия за 
енергийна ефективност в дома (REECL), която беше 
пусната на пазара за първи път през 2005 г. В рамките на 
тази програма ЕБВР ще предостави на участващите банки 
кредитни линии за кредитиране на проекти за енергийна 
ефективност в дома. 

Кредитополучатели по тази линия могат да бъдат следните 
групи хора, които възнамеряват да изпълнят проекти, 
отговарящи на условията по програмата, в техни собствени 
или наети сгради:  

 Физически лица или групи от физически лица и 
домакинства, които са регистрирани съгласно 
българското законодателство като жители или 
собственици на сгради, за които ще бъдат направени 
съответните инвестиции за енергийна ефективност, 
отговарящи на условията на програмата; 

 Асоциации на собственици на апартаменти, които са 
регистрирани съгласно българското законодателство. 

Програмата REECL на ЕБВР с общ максимален размер от 
40 милиона евро ще бъде допълнена с безвъзмездна помощ 
от Международен фонд Козлодуй, създаден за подпомагане 
извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ 
Козлодуй. Донори на този фонд са Европейската комисия, 
Австрия, Белгия, Дания, Франция, Гърция, Ирлания, 
Холандия, Испания, Швейцария и Великобритания. 
Програмата ще бъде разработена съвместно с 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.  

Безвъзмездната помощ в размер на 14.6 милиона евро ще 
бъде използвана за:  

(i) безвъзмездни плащания за кредитополучателите за 
осъществените от тях проекти; 
(ii) техническа помощ, която ще цели подготовката, 
администрирането и потвърждаване изпълнението на 
проектите (виж по-долу полето “Техническа помощ ”); и 
(iii) схема за покриване на загуби, която ще е на 
разположение на участващите в програмата банки при 
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финансиране на комплексни проекти на ниво сграда. 
 

Принадлежащи проекти В момента се водят преговори с потенциални банки- 
участнички 

Ефект върху прехода: Първоначалната Кредитна линия за енергийна ефективност 
в дома, стартирала през 2005 г., беше първата схема, 
адресирала по систематичен начин проблемите с 
прекомерното използване на енергия на ниво домакинство. 
Това беше направено чрез отпускане на кредити на 
физически лица с цел финансиране на проекти за 
подобряване на енергийната ефективност и структуриране 
на предлагането посредством стриктни критерии за 
подобряване на енергийната ефективност. Въз основа на 
успешните резултати на първоначалната програма, 
продължението на REECLще запази добрите работни 
практики, постигнати заедно с банките-участнички и ще 
бъде фокусирано върху онези области, в които е 
необходимо по-нататъшно развитие като например 
цялостните ремонти на по-големи сгради и кредитирането 
на асоциации на собственици на апартаменти, субекти, 
които сравнително наскоро бяха регламентирани в 
местното законодателство.  

Ефектът от продължението на програмата REECL върху 
икомоническия преход произлиза от следните източници: 

 Разширяване на пазара на продукти и услуги в 
сферата на енергийната ефективност и повишаване 
на конкуренцията в тази област – строгите критерии на 
програмата позволяват инсталирането само на 
оборудване с най-добро качество, като това допринася за 
увеличаване на търсенето на по-ефективно оборудване, 
както и за засилване на конкуренцията сред доставчиците 
за предоставяне на качествени услуги и продукти в 
областта на енергийна ефективност. 

 Демонстрация на пазара на продукти за енергийна 
ефективност – в рамките на увеличението на програмата 
ще се финансират инвестиции в оборудване от по-висок 
стандарт и  за цялостни ремонти на ниво сграда. 
Пазарните дялове на специфични технологии, 
предвидени в програмата, са почти нулеви и 
финансирането в рамките на REECL ще подпомогне 
развитието на пазара на такива технологии и свързаните 
с тях услуги. 

 Демонстрация на взаимодействие с асоциации на 
собственици на апартаменти – ремонтите, 
предприемани от асоциации на собственици на 
апартаменти биха могли да постигнат по-цялостен и по-
мащабен ефект в областта на енергийната ефективност и 
пестенето на енергия. Българските банки все още нямат 
опит в структурирането на кредитни продукти за такива 
новоучредени асоциации, които очевидно нямат 
кредитна история. Програмата въвежда механизъм за 
покриване на загуби, а други стимули ще подпомогнат 
насърчаването на кредитиране на асоциации на 
собственици на апартаменти. Това целево кредитиране 
ще допринесе да се покаже възможността на асоциациите 
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Клиент: Клиентите ще бъдат български банки, които ще 
предоставят кредити от тази линия на физически лица, 
домакинства, групи физически лица, както и асоциации на 
собственици на апартаменти, които планират проекти за 
енергийна ефективност в дома.  

Финансиране от ЕБВР: Кредитни линии с максимален общ размер от 40 милиона 
евро ще бъдат предоставени на български банки- 
участнички в програмата. 

Обща стойност на проекта: 40 милиона евро от ЕБВР и 14.6 милиона евро от 
Международен фонд Козлодуй.  

Въздействие върху околната среда 
и социално въздействие: 

Банките-участнички в програмата ще бъдат задължени да 
прилагат Изискване за изпълнение № 9 (Performance 
Requirement 9) от политиката на ЕБВР за околната среда и 
социална политика, както и да извършва своята дейност 
съгласно Изискване за изпълнение № 2 (Performance 
Requirement 2), касаещо спазването на социални норми; да 
се придържат към списъка на ЕБВР от забранени дейности 
за финансиране и да предоставят годишен отчет на ЕБВР по 
отношение на опазването на околната среда и на 
социалната политика. Процесът на потвърждаване на 
изпълнението на проектите, което ще се извършва от 
независим експерт, ще гарантира, че само инвестиции в 
избрано оборудване и технологични решения ще могат да 
получат безвъзмездна помощ. 

Увеличеното пестене на енергия в резултат от 
изпълнението на инвестициите, финансирани в рамките на 
програмата, ще повиши ефективността при използването на 
топлинна и електроенергия  и ще доведе до намаление в 
емисиите на замърсяващи въздуха вещества (например 
SO2; NOx; CO2, твърди частици), отделяни при 
производството на топлинна и електроенергия. Това 
представлява ясен и измерим положителен ефект върху 
околната среда, за който банките-участнички в програмата 
ще предоставят подробности в годишен отчет към ЕБВР за 
въздействието върху околната среда. 

Техническа помощ: Техническата помощ е съществен компонент на 
програмата, благодарение на който ще бъдат финансирани 
само проекти, които отговарят на определените с 
програмата изисквания, и ще се следи изпълнението на тези 
проекти да бъде с необходимото качество, като това ще 
бъде условие за плащането на безъзмездната помощ.  

Както и при първоначалния етап на REECL, ролята на 
консултанта по проекта е да допринесе за успешното 
изпълнение на програмата, като предоставя технически, 
административни и маркетингови услуги, чрез които: 

 ще бъдат определени ясни технически критерии, 
въз основа на които банките-участнички ще 
отпускат кредити, и ще се следи за 
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 програмата ще бъде представена на пазара с цел 
потенциалните крайни кредитополучатели да 
оценят ползите от енергийната ефективност и да 
бъдат запознати със схемата на финансиране и 
безвъзмездната помощ в рамките на програмата; 

 ще се разработи ефективна система за 
регистриране и проследяване на финансирането и 
отчетност с цел да се осигури достъп на банките-
участнички, крайните кредитополучатели и ЕБВР 
до точна информация и  стандартни формуляри по 
програмата; 

 предоставянето на безвъзмездна помощ ще се 
осъществява по последователен метод в 
съответствие с критериите на програмата и да бъде 
обосновано на необходимата степен валидация, за 
да се предотвратят злоупотреби на средства от 
кредитните линии и безвъзмездната помощ. 

В рамките на настоящото продължение на REECL 
консултантът по проекта ще има още по-съществена роля 
по отношение на проектите на ниво сграда, като например: 

 оказва подкрепа на отделните собственици на 
апартаменти в многоетажни сгради при 
сформирането на асоциации, като предоставя 
юридически съвети в областта на регистрирането 
на асоциации, подпомага процеса на вземане на 
решения и създаването на управленска структура 
на асоциациите; 

 подпомага банките-участнички в процеса на 
оценяване на кредитоспособността и 
структурирането на финансови механизми за 
асоциациите; 

 предоставя съвети и обучение на банките-
участнички в сферата на работа с асоциации на 
собственици; 

 подготвя документацията за концептуалния дизайн 
на ремонти, предприемани от асоциациите на ниво-
сграда; 

 разработи схема на процеса на осъществяване на 
проекти на ниво сграда, която да включва насоки за 
поредността във времето на отделните фази в 
процеса и отговорнистите на участниците в него. 

 

По отношение на възможности за консултанти по проекти, 
финансирани от фондове за техническа помощ, можете да 
намерите информация на електронен адрес procurement of 
consultants.  
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Лице за контакт в дружеството: 
Галина Щерионова, Главен банкер 
Финансови институции  
ЕБВР 
ул. Московска № 17 
София, България 

Tel. +359 (0) 2 9123 414 
Fax: +359 (0) 2 9123 441 
E-mail: shteriog@EBRD.com  

Александър Хаджииванов, Главен мениджър 
Енергийна ефективност и климатични промени  
ЕБВР 
One Exchange Square 
London EC2A 2JN  

Tel. +44 (0)20 7338 7605 
Fax: +44 (0)20 7338 6942 
E-mail: hadzhiia@EBRD.com 

Делови възможности:: За делови възможности или доставки се обръщайте към 
банките-участнички в програмата. 

Въпроси от общ характер: По въпроси към ЕБВР по проекта, несвързани с доставки: 
тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380 
е-mail: projectenquiries@ebrd.com 

Политика за публична информация 
(ППИ): 

ППИ определя как ЕБВР оповестява информация и как се 
консултира със заинтересованите страни, за да осигури по-
добро осведомяване по отношение и разбиране на своите 
стратегии, политики и дейност.  

Текстът на ППИ може да бъде намерен на следния 
електронен адрес: 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.html 

Механизъм за оплаквания по 
проекти: 

ЕБВР е създала Механизъм за оплаквания по проекти 
(МОП), който дава възможност за независимо разглеждане 
на оплаквания, постъпили от едно или повече лица или 
организации във връзка с проекти, финансирани от ЕБВР, 
за които се твърди, че са нанесли или съществува 
вероятност да нанесат вреди. Съответните правила и 
процедури по отношение на МОП могат да бъдат намерени 
на електронен адрес: 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf, а 
версия на руски език може да бъде намерена на: 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussi
an.pdf. 

Оплакванията в рамките на МОП трябва да бъдат подадени 
в срок от не повече от 12 месеца след последното отпускане 
на средства от ЕБВР. В случай на въпроси във връзка със 
срока, в който трябва да бъдат подадени оплакванията, 
можете да се обърнете за съдействие към МОП-служителя 
(на e-mail адрес: pcm@ebrd.com) или към съответното 
постоянно представителство на ЕБВР.  
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