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ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящите указания са разработени с цел да бъдат улеснени договарящите
се страни, по договори с гарантиран енергоспестяващ резултат с минимален
набор от типови клаузи. Предоставени са два варианта на Типови образци на
договори, базирани на основната концепция на този вид договори:
А. ЕСКО

договор

с

гарантиран

резултат

(Първи

типов

договор,

Приложение A)
Б. ЕСКО договор със споделени спестявания (Втори типов договор,
Приложение Б)
Разяснени са основните юридически, финансови и технически аспекти при
реализиране на проекти за енергийна ефективност. Допълнително е предоставен
Примерен ЕСКО договор (Приложение В), който е развит на основата на реално
изпълнен ЕСКО проект в промишлено предприятие. Към договора е разработена
Методика за оценка на спестената енергия по договор с гарантиран
резултат (Приложение В01) за пакет от три енергоспестяващи мерки. Допълнена е
с

две

приложения

–

Индикативна

количествено-стойностна

сметка

(Приложение В02) и Погасителен план-график (Приложение В03).

1 ТИПОВИ ДОГОВОРИ - ПРЕПОРЪКИ ЗА СТАНДАРТНИ
КЛАУЗИ.
ВАРИАНТИ,
СЪГЛАСНО
ОПРЕДЕЛЕНИТЕ
БИЗНЕС МОДЕЛИ ЗА ПРИЛАГАНЕ В БЪЛГАРИЯ.
ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА
МИНИМАЛНИЯ
И
ВЪЗМОЖНИЯ
РАЗШИРЕН ОБХВАТ НА ТИПОВИТЕ ДОГОВОРИ.
Типовите
сключването

им

договори
чрез

целят

задаване

преди
на

всичко

основните

облекчаване
параметри

на

на

процеса

договора.

на
При

разработването на типов ЕСКО договор това не е достатъчно, тъй като този договор
има нормативно определена рамка, която е обективната база за надграждането й с
индивидуални договорености. Поради многообразието на дейности и мерки за
енергийна ефективност се налага предметът на ЕСКО договора да се допълни с
конкретика за предлаганите енергийноефективни услуги, които ще се изпълняват
във всеки конкретен случай, а взаимните интереси на страните трябва да се
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балансират по отношение същността на индивидуалните договорености, без да се
нарушават

основни

базови

принципи

и

характеристики

на

ЕСКО

договора.

Допълването на предмета пък се отразява и на разписването на правата и
задълженията на страните по договора.
Определяне на минимален обхват на ЕСКО договора
Типизирането на ЕСКО договора създава една добра предпоставка да се
намали административната тежест при неговото изготвяне и изпълнение, както и да
се съкрати времето за обсъждане и подписване на договора. Това се постига чрез
минимален обем от клаузи, които очертават:
а) ключови дефиниции;
б) показатели за разход на енергия;
в) клаузи за мониторинг, обвързани с отговорностите за гарантирания
резултат;
г) дефиниране на правата и задълженията на страните;
д) гаранционни срокове и условия;
е) неустойки;
ж) непредвидени обстоятелства;
з) прекратяване на договора.
Доколко предложеният минимален обхват в типовия договор ще се изисква
като задължителен е въпрос на административно решение и правна регламентация.

1.1 Възможен разширен обхват на предмета на типовия ЕСКО договор
Типовият ЕСКО договор е особено полезен в случаите, когато предметът
включва освен изпълнение на енергоспестяващи мерки, но и други дейности
свързани с енергията, тъй като трасира основните клаузи на договора в рамката на
законово определения му предмет. По-разширен модел на предмета на договорите с
гарантиран резултат в България се среща рядко, но при перспективата ЕСКО
услугите да се развиват от практична гледна точка е добре типовият образец да
бъде гъвкав и да има възможност да се развива. Една причина за ограничаване на
обхвата на услугите само в рамките на изпълнение на енергоспестяващи мерки е, че
през последното десетилетие собствениците на промишлени предприятия насочваха
своя избор към финансиране на проекти със средства от европейските структурни и
инвестиционни

фондове.

Това

ограничи

използването

на

други

финансови
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механизми като договор с гарантиран резултат и той остана в сянка от интереса
българските предприятия.
При такава пазарна обстановка предметът на ЕСКО договорите в България
запази по-консервативния си вид като договор за изпълнение на енергоспестяващи
мерки с гарантиран резултат и много рядко като съчетание на такива мерки с други
енергийни услуги от приложно поле на закона.
Една възможност за разширяване на минималния обхват на ЕСКО договора е в
предмета на договора да се включат повече от една енергоефективни услуги. Те
може да са свързани с изпълнението на енергоспестяващите мерки в рамките на
конкретния срок на изплащане на инвестиционните разходи, но предоставянето на
други услуги може да продължи и след това. Типичен пример е случаят, в който
ЕСКО компанията продължи да извършва услуга за управление на енергията в
предприятието след изплащане на дълга по договора. Друг пример е ЕСКО
компанията да продължи да доставя енергия след разплащане на дълга, като е
договорила изпълнението на тази услуга за всеки етап от изпълнение на договора.
Такъв тип договорни взаимоотношения са особено полезни за доказване на
устойчивостта на проекта на възложителя не само в периода на изплащане на
инвестицията, но и след това, когато нетните ползи от спестената енергия остават
изцяло за възложителя. Като косвен ефект от процеса са доверието и дългосрочните
бизнес партньорства и като цяло доверие в ЕСКО услугите.

1.2 Страни
В началото на всеки договор се описват страните, които са го сключили, с
техните индивидуализиращи белези - наименование, ЕИК, седалище и адрес на
управление, представител.
Тук е мястото да посочим и някои възможности за промяна на страните по
ЕСКО Договора.
ПРОМЯНАТА НА СТРАНА включва прехвърляне на правата и/или задълженията
на страната в полза на трето лице:
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1.2.1 Прехвърляне на права
Прехвърляне на вземане /цесия/ е уредено в чл. 99 от ЗЗД. Съгласно
посочената разпоредба кредиторът може да прехвърли своето вземане, освен ако
законът, договорът или естеството на вземането не допускат това. Цесията е правен
способ за прехвърляне на субективни права (вземания), по силата на която
настъпва промяна в субектите на облигационното правоотношение - кредитор става
цесионерът, на когото цедентът е прехвърлил вземането си по силата на сключен
между тях договор. Прехвърлянето на вземане има действие за длъжника от деня на
съобщаването на цесията от цедента на длъжника. Длъжникът не участва и не
изразява съгласие при сключване на договор за цесия. Няма спор в доктрината и в
съдебната практика по въпроса, че могат да бъдат цедирани както парични
вземания, така и други права, чиято прехвърлимост е допустима от закона и следва
от тяхното естество - чл. 99, ал. 1 ЗЗД. На плоскостта на ДГР изпълнителят може да
прехвърли вземането си от възложителя.
Съдебната практика е колеблива по въпроса дали могат да се прехвърлят
бъдещи вземания. Съгласно нормата на чл. 100, ал.1 от ЗЗД, ако
прехвърлянето е възмездно, кредиторът отговаря за съществуването на
вземането по време на прехвърлянето. От това следва според някои от съставите на
ВКС, че предмет на възмездно прехвърляне могат да бъдат само вземания, които
съществуват към датата на сключване на цесионния договор, но не и такива, които
се очаква да възникнат. Така, ако се цедират бъдещи вземания по договор с
продължително действие и възникването им е обвързано от изпълнението на
възложената работа от изпълнителя и от приемането ѝ от възложителя, т.е. от
действията на трети лица, тези бъдещи вземания са неопределяеми. Тази
неопределяемост на прехвърлените бъдещи вземания води до недействителност на
цесията. Според друга част от съдебната практика, например Решение № 94 от
10.07.2014 г. по търг. д. № 3643/2013 г. на Върховен касационен съд се счита, че
договорът за факторинг на бъдещи вземания е действителен.
Извод: При всички случаи на прехвърляне на вземания трябва да се
изследва въпросът дали предметът на цесията е определяем. Ако е
определяем, при спор тя би следвало да бъде счете за действителна. Ако
обаче вземанията са неопределяеми, при спор между страните, отнесен за решаване
от съд или арбитраж, цесията може да бъде обявена или счетена за недействителна.

1.2.2 Прехвърляне на задължения
1.2.2.1

Встъпване на съдлъжник.
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Според чл. 101 от ЗЗД трето лице може да встъпи като съдлъжник в
определено задължение по съглашение с кредитора или с длъжника. Ако кредиторът
е одобрил съглашението за встъпване, то не може да бъде отменено или изменено
без негово съгласие. В резултат на встъпването кредиторът придобива право да
търси дължимото от първоначалния длъжник и от встъпилото трето лице, които
отговарят солидарно. Задължението може да бъде и бъдещо. Встъпването в дълг е
едностранно, не се изисква съгласие на кредитора, но ако кредиторът приеме
встъпването, приемането на встъпването е неоттегляемо – ще има сила, докато
кредиторът не бъде удовлетворен. Встъпилият отговаря пред кредитора солидарно с
длъжника за изпълнението на задължението. Т.е кредиторът може да търси пълно
удовлетворяване от всеки един от двамата съдлъжници. Този институт би бил
приложим и на страната на възложителя по ДГР- едно трето лице се задължава
наред с възложителя, да плаща на изпълнителя, и на страната на изпълнителя- едно
трето лице се задължава наред с изпълнителя да престира всички или част от
задълженията на изпълнителя по ДГР. Съгласието на страните отново следва да
бъде обективирано в писмено споразумение.

1.2.2.2

Заместване на длъжник
Според чл. 102 от ЗЗД трето лице може да замести длъжника само с изрично

съгласие на кредитора. Съгласието се обективира в писмено споразумение между
страните. Заместеният длъжник се освобождава от отговорност към кредитора. Този
способ за промяна на страна е близък до развития в т.1.2.2.1 по-горе, с тази
съществена

разлика,

че

старият

длъжник

/заместеният

длъжник,

било

то

възложителят или изпълнителят/, се освобождава от задължението, в което е
заместен. Кредиторът не би имал право да претендира изпълнение от заместената
страна.
Общ принцип при промяна на страна по т.1.2.2.1 и т.1.2.2.2:
Ако носител на задълженията е лице, което трябва да отговаря на
определени изисквания според приложимия нормативен акт, лицето, в полза
на което са прехвърлени задълженията, също следва да отговаря на тези
изисквания. Например, единствената законова забрана за изпълнител по ДГР е, че
не може да изпълнява дейности по обследване и сертифициране за енергийна
ефективност на сградата или за предприятието, промишлената система или
системата за външно изкуствено осветление - обект на договора. Така, ако страните
по ДГР се споразумеят да бъдат прехвърлени задължения на изпълнител, сключил
ДГР, в полза на друга ЕСКО компания, правоприемникът също не може да бъде
лице, осъществило обследване и сертифициране за енергийна ефективност на
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сградата или за предприятието, промишлената система или системата за външно
изкуствено осветление - обект на договора.

1.2.3 Прехвърляне на правоотношение /права и задължения се прехвърлят
едновременно/
Необходимо е писмено споразумение, което трябва да отговаря едновременно
на изискванията и за цесия, и за заместване в дълг. Т.е. това ще бъде един смесен
договор, който в своето съдържание ще включва и уговорки за цесия и за
заместване в дълг.

1.2.4 Преобразуване на страна
Преобразуването е уредено в чл. 261 и сл. от Търговския закон. Материята на
преобразуване на търговските дружества е комплексна, обхваща и регулира много и
различни по вид отношения. Предвидени в ТЗ са и правила за защита на
кредиторите. Преобразуването е възможно да се случи, както при възложителя, така
и при изпълнителя. При преобразуването обаче винаги е налице правоприемство т.е.

правата

и

задълженията

по

ДГР

се

прехвърлят

в

полза

на

приемащо/новоучредено търговско дружество.

1.2.5 Прехвърляне на цялото или реална част от търговското предприятие.
Тази форма на промяна може да настъпи отново както на страната на
възложителя, така и на страната на изпълнителя.
Предприятието
отношения

може

да

като
бъде

съвкупност

от

прехвърлено

права,
чрез

задължения

сделка,

и

извършена

фактически
писмено

с

нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието. Самата сделка по
прехвърляне на предприятие обхваща редица единични сделки в това число и
прехвърлянето на вземания /цесия/, прехвърляне на право на собственост върху
вещи /продажба/, като по отношение на прехвърлянето на правата и задълженията
ще важат съответно правилата за цесията и за продажба. Доколкото кредиторите на
дружеството, чието предприятие се прехвърля, не изразяват съгласие със сделката,
в закона са предвидени правила за защита на кредиторите. Правоприемникът
управлява отделно преминалото върху него търговско предприятие за срок 6 месеца
от вписването на прехвърлянето. В този срок всеки кредитор на отчуждителя или
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правоприемника, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на
вписването на прехвърлянето, може да поиска изпълнение или обезпечение
съобразно правата си. Ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът се ползва с
право на предпочтително удовлетворение от правата, принадлежали на неговия
длъжник.

1.2.6 Прехвърляне на акции/дялове от капитала на страна
Това не е същинска промяна на страна. Доколкото ДГР се сключва за един
продължителен период от време, възможно е в срока за изпълнение на договора да
бъдат извършени сделки за прехвърляне на акции или дялове от капитала на
дружеството на възложителя или на изпълнителя. Тази хипотеза е с голяма
практическа важност

при

дружества, в

които

собствеността на

капитала

е

концентрирана в по-малко на брой лица или капиталът е ниска величина. В подобни
случаи, както и при наличие на сключен ДГР, който е на висока стойност, биха
могли

да

се

предвидят

клаузи,

въвеждащи

задължение

за

предварително

уведомяване за планирано прехвърляне и възможност за реакция от насрещната
страна-учредяване на обезпечения, допълване на обезпечения и др.
След като разгледахме страните и потенциални начини за промяна на страна
в срока на договора, ще се спрем на ПРЕАМБЮЛА на договора.
Преамбюлът на един договор е обща встъпителна част и обикновено в него
страните се позовават на факти, реализирали се преди сключването му. Препоръки
за

стандартни

клаузи

са

предложени

и

в

двата

типови

договора

-

за

енергоспестяване с гарантиран резултат и за споделени спестявания от разходи за
енергия. Тези клаузи могат да се допълнят съгласно конкретните особености на
всеки проект.
Първо ще дадем указания за изготвянето и ще разгледаме предложените
стандартни клаузи в първия типов договор – ЕСКО договор с гарантиран резултат.
Техническите и финансовите аспекти са основополагащи за успеха на
договорите с гарантиран резултат. На тяхна основа се определят всички
показатели, които участват при структурирането на ЕСКО проектите.
Поради изключителното им значение са детайлно разгледани, в светлината
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на предложените типови договори, в самостоятелен Раздел 24 и Раздел 35 към
анализа и следва да бъдат отчетени при сключването и изпълнението на договори с
гарантиран резултат.
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА/предложена стандартна клауза в чл.1 от първи типов
договор/.
Вече посочихме, че предметът на ДГР е определен в закона и е специфичен.
Спестяванията на енергия през целия период на договора са гарантирани от
изпълнителя, а инвестицията се изплаща от паричната стойност на спестената
енергия.
В ДГР следва да се опише какво точно се възлага на изпълнителя- кои са
енергоспестяващите мерки и ако има други дейности, които съпътстват мерките,
също се посочват в предмета на договора.
Енергоспестяващите мерки са препоръчани в обследване за енергийна
ефективност, извършено при условията и реда на Наредба № Е-РД-04-05 от 2016г.
В предложения първи типов договор е предвидена клауза за проектиране на
пакета енергоспестяващи мерки /чл.2/. Строителният процес е уреден в Закона за
устройство на територията и подзаконовата му уредба.
В случай, че за изпълнение на енергоспестяващите мерки е необходимо
спазване на специфични изисквания и условия, в ДГР следва да се включат
съответните разпоредби / предложена стандартна клауза в чл. 4 от първи типов
договор/.
ГАРАНТИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТА /предложени стандартни клаузи в чл. 5 и
следващи от първи типов договор
Както вече посочихме, гарантирането на икономиите на енергия е основен
момент в ЕСКО договарянето.
В ЗЕЕ се съдържа легална дефиниция на енергия: енергийни продукти,
горива, топлинна енергия, енергия от възобновяеми източници, електрическа
енергия или всяка друга форма на енергия съгласно определението в чл. 2, буква
„г" от Регламент (ЕО) № 1099/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22
октомври 2008 г. относно статистиката за енергийния сектор (ОВ, L 304/1 от 14
ноември 2008 г.).
4

2 ЕСКО ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ -ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ И ОСНОВНИ ЕТАПИ ПРИ
РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
5
3 ЕСКО ДОГОВОР СЪС СПОДЕЛЕНИЕ СПЕСТЯВАНИЯ - ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА
ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
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Енергийното спестяване също е понятие, определено в ЗЕЕ, като количеството
спестена енергия, определена чрез измерване и/или оценка на потреблението на
енергия като разлика в потребените количества енергия преди и след прилагане на
мерки за повишаване на енергийната ефективност, като се извършва коригиране и
нормализиране предвид външните условия, които въздействат върху енергийното
потребление.
На базата на тези законови дефиниции за енергия и енергийно спестяване
следва да се дефинира и понятието за гарантирани енергийни спестявания като
количество

спестена

енергия,

гарантирано

от

изпълнителя,

което

ще

бъде

постигнато в резултат на изпълнение на конкретните енергоспестяващи мерки /при
договорените условия/.
В дейността си възложителят може да използва различни енергоносители топлинна енергия, електрическа енергия, енергия от ВЕИ или друга форма на
енергия. Една енергоспестяваща мярка може да води до икономии на топлинна
енергия, друга мярка- до икономии на електрическа енергия. Ето защо в ДГР следва
да се дефинират и понятията за гарантирано спестяване на топлинна енергия, за
гарантирано спестяване на електрическа енергия, за гарантирано спестяване на
други форми на енергия, според нуждите на конкретната дейност.
ДГР ще съдържа клаузи за параметрите на гарантирания от изпълнителя
резултат- гарантираните икономии на енергия.
В предложения вариант на първи типов договор клаузите са разписани в чл.
5.
Гарантирането на икономиите обаче е обвързващо за изпълнителя при
определено базово ниво на произвежданата продукция.
СРОК НА ДОГОВОРА /предложени стандартни клаузи в чл. 10 от първи типов
договор/
Срокът на договора трябва да бъде определен така, че да е равен най - малко
на срока за изплащане на инвестицията на изпълнителя при гарантиране на
икономиите на енергия при определените в договора условия. Не би могло да се
определи един универсален срок, който да е валиден за всички ДГР. Страните
определят срок на база конкретния проекта и неговите технико – икономически
параметри. Препоръчително е в договора да се предвидят и клаузи за възможно
удължаване/скъсяване на срока /предложени стандартни клаузи в чл. 11 от първи
типов договор/.
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Обикновено срокът на ДГР се разделя на два етапа:
1. Етап 1- за проектиране и извършване на строително-монтажни работи /при
нужда/,

въвеждане

в

експлоатация

/при

нужда/,

осъществяване

и

внедряване на мерките.
2. Етап 2- започващ след приключване на етап 1 до изтичане на крайния
срок на договора. Този етап е ключов и е свързан с мониторинг и
верификация на постигнатите резултати и тяхната оценка.
ФИНАНСИРАНЕ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА /предложени стандартни клаузи в чл.12,
чл.13 , чл.14 и чл. 15 от първи типов договор/
Договорът следва да съдържа разпоредби за начина на финансиране на
проекта, както и конкретен размер на дължими към изпълнителя суми и срок за
тяхното изплащане.
Съгласно чл. 73, ал.4 от ЗЕЕ изпълнителят осигурява извършването на
услугата, изцяло или частично със собствени средства и/или поема задължение да
осигури финансирането им от трето лице. Съгласно чл. 73, ал.1, т.6 от ЗЕЕ като част
от задължителното съдържание на договора се посочва начина на финансиране.
При формирането на дължимата на изпълнителя сума за изпълнение на
договора се отчитат следните компоненти:
1. Себестойността на мерките за изпълнителя;
2. Цена на ресурса, който е получил изпълнителят за финансиране на
мерките / напр. лихвите по банковите кредити/;
3. Стойността на риска, който е изнесен изцяло към изпълнителя- съгласно
ЗЕЕ целият финансов, технически и търговски риск при сключването и
изпълнението на ДГР се носи от изпълнителя;
4. Печалбата на изпълнителя;
5. Разходите по време на мониторинга и контрола на изпълнителя.
В ДГР може да се посочи цена на енергията /за топлинна, електрическа,
твърди и течни горива/, която е валидна към момента на сключване на договора.
Тази цена може да остане фиксирана за целия срок на ДГР и да служи за
остойностяване на реализираните енергийни спестявания /чл. 6 от първи типов
договор/. Фиксираната цена на енергоносителите следва да включва фиксираните
стойности на всички компоненти на съответния енергоносител – напр.пренос,
достъп, такси, акцизи и др. Нивата на стойностите, които са нормативно установени

14|79

от регулатора, ако бъдат изменени в срока на ДГР, също следва да бъдат с
фиксираната си стойност към момента на сключване.
По отношение на остойностяване на реализираните енергийни спестявания са
възможни и следните допълнителни варианти:
1. Остойностяването става по текущи цени на енергията /при спад на цените
се

увеличава

рискът

на

изпълнителя,

при

повишаване

на

цените,

възложителят реализира допълнителни финансови ползи/;
2. Остойностяването става по текущи цени, но само ако са по-високи от
фиксираните в договора, които са базови цени;
3. Ако цените реализират ръст над определен договорен между страните
процент, изпълнителят има право да получи допълнителен бонус или да се
скъси срокът на изплащане на инвестицията.
Страните могат да договорят и друго съобразно конкретните условия на
проекта.
МОНИТОРИНГ /предложени стандартни клаузи в чл. 16 и чл. 17 от първи
типов договор/
Вече посочихме, че предмет на мониторинга е оценката на постигнатите
енергийни спестявания. Това е ключов етап от всеки ДГР- в него се извършва
измерване и сравнение между действително постигнатите енергийни спестявания и
гарантираните енергийни спестявания.
Обхватът и видът на мониторинга следва да бъдат конкретно подбрани за
всеки ДГР. Обхватът касае видовете енергоносители, които ще бъдат анализирани и
броят точки на измерване, а видът може да бъде различни комбинации от хардуер,
софтуер и комуникация. Конкретни правила за мониторинг освен в договора се
съдържат и в Методиката за оценка. В първи типов договор е предвидено тя да е
Приложение 2 - неразделна част от договора. По методиката се осъществява и
оценката на гарантираните енергийни спестявания.
По време на мониторинга се извършва текущо отчитане и годишно отчитане
на разхода за енергия, измерват се и се потвърждават постигнатите икономии и се
следят други договорени показатели.
Мониторингът може да бъде извършен от :
1. Изпълнителя;
2. Възложителя;
3. Съвместно от двете страни по договора;
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4. По друг определен от страните начин.
В първи типов договор е предвидено, че мониторингът се осъществява от
възложителя, който се подпомага експертно от изпълнителя –чл. 16. Няма пречка
обаче да бъде предвидено друго.
Както вече посочихме, инвестицията на изпълнителя и дължимото му
възнаграждение се възстановяват за сметка на реализираните икономии на енергия.
Възможно е в резултат на изпълнението на мерките да се постигнат
гарантираните икономии, както и да бъдат реализирани икономии по-големи от
гарантираните.
В този случай има няколко варианта на уреждане на отношенията между
страните:


Положителната

разлика

/горницата/

между

левовата

равностойност

по

определените в договора цени на действително постигнатите енергийни
спестявания и гарантираните енергийни спестявания се разпределя между
Възложителя и Изпълнителя в договорено съотношение
Или


Положителната

разлика

/горницата/

между

левовата

равностойност

по

определените в договора цени на действително постигнатите енергийни
спестявания и гарантираните енергийни спестявания остава в полза на
Възложителя,
Или


Положителната

разлика

/горницата/

между

левовата

равностойност

по

определените в договора цени на действително постигнатите енергийни
спестявания и гарантираните енергийни спестявания остава в полза и като
бонус за Изпълнителя.
В

предложения

типов

договор

тези

отношения

са

уредени

в

чл.

17

/предложени стандартни клаузи в чл. 17/, като е предвидено, че горницата служи за
предсрочно погасяване на задължението на възложителя към изпълнителя-т.е
избран е вторият вариант.
Възможно е гарантираните енергийни спестявания да не бъдат постигнати.
Причините за непостигане на гарантираните спестявания могат да се дължат не
само

на

неизпълнение

на

изпълнителя,

но

и

на

действия/поведение

на

възложителя- ако възложителят е причинил повреда на доставеното оборудване,
съоръжение, машина, извършени са неоторизирани действия, не го експлоатира
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правилно, намалил е базовото производство и пр. В този случай ДГР може да
предвижда клаузи, че гарантираният резултат се счита за постигнат с всички
произтичащи

от

това

последици.

Непостигане

на

гарантираните

енергийни

спестявания обаче може да се дължи на неизпълнение на задължения на
изпълнителя, грешна преценка от негова страна и пр. В този случай ако
изпълнителят е получил плащане на остойностените гарантираните енергийни
спестявания би следвало да върне на възложителя разликата между остойностените
гарантирани спестявания и действително постигнатите спестявания. В предложения
типов договор този случай е уреден в чл. 17, ал. 6- по този начин на практика се
намалява възнаграждението на изпълнителя.
Както вече посочихме, изпълнителят гарантира определени икономии, но тази
гаранция е валидна само при договорено базово производство. В предложения
първи типов договор в чл. 17, ал.7 и ал.8 са предвидени клаузи за уреждане на
отношенията

при

увеличаване

и

намаляване

на

базовото

производство.

Намаляването на базовото производство не следва да се отразява на дължимите към
изпълнителя суми, които остават непроменени. Увеличаването на производството
може да доведе до реализиране на допълнителни енергийни спестявания, които
също могат да служат за предсрочно погасяване на задължението на възложителя
към изпълнителя.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ /предложени стандартни клаузи в чл.
18-чл. 48 от първи типов договор/
В ДГР подробно се разписват правата и задълженията на страните:
Сред основните задължения на възложителя могат да бъдат осигуряване на
техническо, административно и организационно съдействие на изпълнителя за
изпълнение предмета на договора, предоставяне на цялата необходима информация
на изпълнителя по време на осъществяване на етапа на мониторинг, следене на
качеството и техническите параметри на доставяните в предприятието горива и
електрическа

енергия

през

целия

период

на

договора,

застраховане

на

съоръженията, за които са изпълнени енергоспестяващи мерки. Възложителят
трябва да експлоатира съоръженията след изпълнение на етап 1 с дължимата грижа,
да

спазва

указанията

на

изпълнителя,

да

поддържа

определеното

базово

производство. Възложителят дължи и заплащането на сумите на изпълнителя.
Ако се налага извършването на строителна дейност, възложителят съгласува
проектите, подписва всички протоколи и актове по време на строителството,
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включително и акт обр.15, както и предприема нужните действия за въвеждане на
обекта в експлоатация.
На възложителя следва да се даде право да осъществява контрол върху
изпълнението, но без да пречи на изпълнителя, както и да получи изпълнение на
мерките точно, качествено и в срока на договора.
Сред основните задължения на изпълнителя са да изпълни мерките, предмет
на договора, с необходимото качество и в уговорените срокове, да оказва
съдействие на възложителя при изпълнение предмета на договора, включително, но
не само в етапа на мониторинг, да бъдат постигнати гарантираните енергийни
спестявания като

резултат на изпълнението на мерките. Основното право на

изпълнителя е да получи плащане на договорената сума.
Предложеният

списък

на

правата

и

задълженията

на

възложителя

и

изпълнителя /чл. 18 - чл. 48 от първи типов договор/ не е изчерпателен и може да
бъде изменен или допълнен съобразно спецификата на всеки проект. Например
изпълнителят като доставчик на определен актив- машина или съоръжение
/оборудване/, следва да поеме задължението да го достави, но още и задължението,
че вещта не страда от недостатъци и при правилна експлоатация ще функционира,
да обучи персонал на възложителя, който ще я експлоатира и др.
Могат да се предвидят и следните стандартни клаузи:
Чл… Доставеното от изпълнителя оборудване /вещ, съоръжение, машина/
следва да отговаря на следните изисквания за качество, приложими стандарти
………………:
……………………………………
……………………………………
При отклоняване от посочените изисквания възложителят може да реализира
правата си по чл. 265 от ЗЗД и чл. 195 ЗЗД.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА /предложени стандартни клаузи в чл. 54
от първи типов договор/
При договаряне на конкретните условия на проекта, следва да се включат клаузи
за прехвърляне на собствеността върху активите-вложените материали, инсталации
съоръжения, машини и пр. /зависят от конкретните енергоспестяващи мерки/.
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В

предложения

първи

типов

договор

разпоредби

за

прехвърляне

на

собствеността са предвидени в чл. 54. Допустимо е страните да договорят друго.
Възможни са следните случаи:
1. Прехвърляне на собствеността при влагане в обекта. От този момент
възложителят носи риска от случайното погиване или повреждане на
съответните вещи. Този вариант може да се съчетае с последващо учредяване
на залог върху активите от възложителя в полза на изпълнителя- за
обезпечаване на задълженията на възложителя за парични плащания.
2. Прехвърляне на собствеността в края на срока на договора. В този случай е
препоръчително да се включат правила за преминаване на риска от погиване
и

повреждане

на

актива

върху

възложителя

от

момент,

предхождащ

прехвърляне на собствеността- а именно от момента на предаване на
фактическата власт върху съответните вещи, влагането им, внедряването им
на обекта.
За прехвърляне на правото на собственост трябва да бъде определена и цена.
Друга възможност е да се предвидят клаузи в случай на промяна на
условията, при които е сключен договорът. Една от промените може да бъде
промяна на цената на енергията или на горивото. Както вече посочихме, в ДГР може
да се договори цена, която остава фиксирана за целите на договора и служи за
остойностяване на енергийните спестявания, независимо от последващи промени в
цената. Други варианти на уреждане на отношенията между страните посочихме погоре.
Възможно е в срока на договора да настъпят промени в производствения
режим на предприятието или системата. Подобни промени се отразяват на
потреблението на енергия и оттам на достигане на гарантираните икономи. Ето защо
страните договарят определено базово производство, като гарантирането на
икономиите е обвързващо за изпълнителя само при това базово производство /чл. 8
от първи типов договор/.
Всички мерки и дейности, включително и промени по проекта трябва да бъдат
документирани. В практиката се наблюдава въвеждане на регистър на дейността,
който документира всички дейности на изпълнителя.
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ /предложени стандартни клаузи в чл. 49 от първи
типов договор/
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В договора се предвиждат клаузи за гаранционно обслужване. Минималните
гаранционни срокове за извършени и изпълнени строителни и монтажни работи по
договор с гарантиран резултат не могат да бъдат по-кратки от минимално
установените в чл. 20 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г.
Предложена е и процедура за отстраняване на констатирани недостатъци.
ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СТРАНИТЕ- ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
Обезпеченията, които могат да бъдат предложени при сключване на ДГР, са
лични-поръчителство, пасивна солидарност и реални-залог на вземане или на
движима вещ, ипотека върху недвижим имот и банкова гаранция. Залогът на свой
ред може да бъде реален- с предаване на фактическата власт върху вещта, и
особен- без предаване на фактическата власт. Особеният залог се учредява по реда
на Закона за особените залози.
Както вече посочихме, изпълнителят осигурява финансирането на проекта. За
обезпечаване

на

банковия

си

кредит

или

кредита

от

друга

институция,

изпълнителят в много от случаите учредява залог върху своите вземания от
възложителя.
Обезпечаване изпълнението на задълженията на възложителя:
Основното му задължение е за парично плащане. При постигане на съгласие
между страните може да бъде учредено всяко едно от посочените обезпечения.
Обремененият актив при реалните обезпечения може да бъде собственост на
възложителя или на трето задължено лице. Тук е мястото отново да посочим, че ако
за изпълнение на ЕСМ е необходимо доставка на машина, собствеността върху този
актив може да не се прехвърля веднага, а в края на срока на договора. Активът си
остава собственост на изпълнителя, който може да си запази правото да учредява
залог върху него.
Обезпечаване изпълнението на задълженията на изпълнителя:
Отново

могат

да

бъдат

учредени

посочените

по-горе

обезпечения.

Практически тук най-голямо значение се отдава на банковата гаранция. Банковата
гаранция е писмена сделка, с която банката се задължава да плати на посоченото в
гаранцията

лице

определена

сума.

Така,

ако

изпълнителят

не

изпълни,

възложителят може да усвои сумата по банковата гаранция. Банковата гаранция би
била полезен механизъм за гарантиране и изпълнението на задължението и на
възложителя за парично плащане към изпълнителя- отново ако задължението не се
изпълни, изпълнителят би усвоил сумата по гаранцията.
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Тук е важно да посочим следното:
В модела на договаряне, възприет от ЗЕЕ, финансирането на цялата услуга
се осъществява от изпълнителя със собствен или заемен ресурс.
Възложителят не участва във финансиране на проекта, а поема
задължение да изплаща парична сума в полза на изпълнителя за сметка на и от
реализираните енергийни спестявания. Ето защо учредяване и на обезпечение от
страна на изпълнителя за изпълнение на задълженията му по договора би нарушило
баланса в интересите на страните и би било прекомерно.
Обезпечаване на задълженията на изпълнителя е препоръчително при
финансиране на проекта от страна на възложителя.
Освен за обезпечаване изпълнението на страните, в ДГР следва да се
включват и разпоредби за САНКЦИОНИРАНЕ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАНИТЕ ПО
ДОГОВОРА /предложени стандартни клаузи в чл. 50 от първи типов договор/.
Неизпълнението

на

задължението

представлява

неосъществяване

на

дължимия резултат.
И двете страни по ДГР може да не изпълнят някое от своите задължения. В
резултат на неизпълнението насрещната страна търпи вреди. Тук няма да навлизаме
в теоретични постановки за видовете вреди, видовете отговорност и пр. Ще се
ограничим до споменаване на следното:
Страната,

която

е

претърпяла

вреди,

има

възможност

да

претендира

обезщетяването им. Общите правила и границите на отговорността са предвидени в
ЗЗД.

Обезщетението

обхваща

претърпяната

загуба

и

пропуснатата

полза.

Претърпяна загуба представлява намаляване на наличното имущество, а пропусната
полза

е

увеличение

на

имуществото,

което

обаче

е

било

осуетено

от

неизпълнението. Посочените правила важат за претендиране на обезщетение по
общия ред- по реда на ЗЗД.
Страните могат отнапред да определят размер на обезщетение за вредите от
неизпълнението, като договорят неустойка. В практиката това е по-често срещания
случай. Клаузи са предвидени в чл. 50 от първи типов договор.
Според ЗЗД неустойката обезпечава изпълнението на задължението и служи
като обезщетение за вредите от неизпълнението, без да е нужно те да се доказват.
Т.е., ако за определено неизпълнение на задължение е договорена неустойка, тя се
дължи независимо от това дали страната е претърпяла вреди и какъв е техният
размер.
Неустойката има следните три функции: обезпечителна, обезщетителна и
санкционна. Споменаваме трите функции, тъй като страните трябва да бъдат много
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внимателни при определяне на размера на неустойката. Според ВКС6 неустойката
следва да се приеме за нищожна, ако единствената цел, за която е уговорена,
излиза извън присъщата й обезпечителна, обезщетителна и санкционна функции.
Преценката се прави при всеки конкретен случай.
В ДГР могат да бъдат изведени основни, ключови задължения на страните. За
да се претендира неустойката е нужно да е налице само неизпълнение. Не се
доказва размер на вредите, поради което е препоръчително да се включат клаузи за
дължимост на неустойка при неизпълнение на тези основни задължения на
страните.
Друга

възможност,

с

която

разполагат

страните

при

неизпълнение,

е

разваляне на договора. С развалянето се прекратява облигационната връзка между
страните и на нейно място възниква ново правоотношение - двустранна реституция
на всичко, което страните са дали по договора.
В ДГР следва да се предвидят клаузи за разваляне преди приключване на
етап 1 и след него. Възможно е да се договори неустойка и при разваляне на
договора.
Предложени варианти сме развили в чл. 52 от първи типов договор.
ДГР може да съдържа и клаузи за РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ /предложени
стандартни клаузи в чл. 56 от първи типов договор/. Споровете между страните по
правило се решават в дух на взаимни отстъпки и разбирателство. Ако такива не
могат да бъдат постигнати, то спорът може да се отнесе към компетентния български
съд или към арбитражен съд. С оглед специфичния предмет и особеностите на ЕСКО
договора, необходимостта от наличие на комплексна експертиза-юридическа,
техническа и финансова би могло да се мисли за намесата на арбитражен съд, който
да

разрешава

правораздаване

спорове
има

между

редица

страните

предимства.

по

ДГР.

Като

Арбитражът

е

цяло

арбитражното

по-бърз,

тъй

като

арбитражното дело се разглежда едноинстанционно. Арбитражното решение не
подлежи на обжалване и може незабавно да бъде приведено в изпълнение.
Арбитражът е по-малко натоварен с дела от държавните съдилища. Ако страните се
спрат на арбитражен съд за решаване на споровете, това тяхно споразумение
трябва да бъде обективирано в арбитражна клауза, включена в ДГР.
Предложени за стандартна клауза за арбитражно производство:

6

Тълкувателно решение № 1/2009 г., гр.София, 15 юни 2010 г.
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"Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него,
включително

споровете, породени или

отнасящи

се до неговото тълкуване,

недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване
на

празноти

в

договора

или

приспособяването

му

към

нововъзникнали

обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при ………………..съобразно
с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения."7
ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА /предложени стандартни клаузи в чл. 51 от
първи типов договор/
Според ТЗ длъжникът по търговска сделка /каквато е и ДГР/ не отговаря за
неизпълнението,

причинено

от

непреодолима

сила.

Непреодолима

сила

е

непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало
след сключването на договора. Длъжникът, който не може да изпълни задължението
си поради непреодолима сила, в подходящ срок уведомява писмено другата страна в
какво

се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за

изпълнението

на

договора.

При

неуведомяване

се

дължи

обезщетение

за

настъпилите от това вреди. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на
задълженията

и

непреодолимата

на
сила

свързаните
трае

с

тях

толкова,

че

насрещни

задължения

кредиторът

вече

се

няма

спира. Ако
интерес

от

изпълнението, той има право да прекрати договора. Това право има и длъжникът.
В следващата част ще разгледаме съдържанието на предложените стандартни
клаузи във втория типов договор – ЕСКО договор със споделени спестявания.
Основните разлики между двата модела на договаряне - на гарантирани
спестявания и споделени спестявания са:
-

модел на гарантирани спестявания - чрез изпълнението на мерките
изпълнителят гарантира определено ниво на енергоспестяване.

-

модел на споделени спестявания - изпълнението на мерките води до
парично спестяване чрез спестяване на разходите за енергия. При модела
на споделени спестявания основният фокус и стимул е да се намалят
разходите за енергия. Стойността на плащанията към изпълнителя е
обвързана с актуална цена на енергията.

7

https://www.bcci.bg/klauza.html
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При модела на гарантирани спестявания обикновено възложителят носи
кредитния риск, той финансира услугата /със собствен или заемен капитал/. При
модела на споделени спестявания кредитният риск се носи от изпълнителя.
Налице
стандартните

е

съвпадение

между

някои

от

дефинициите,

разпоредбите

и

клаузи на двата типови договора. Тук ще бъдат анализирани само

тези предложения,

от втория типов договор, които са характерни за договор от

модела на споделени спестявания.
ПРЕДМЕТ /предложени стандартни клаузи в чл. 1 от втори типов договор/
При модела на „споделени спестявания“ се изпълняват предимно мерки,
свързани с инсталиране на високоефективно оборудване с по-добри енергийни
характеристики, при което се реализира спестяване на разходи за енергия.
В предложения типов договор тази особеност е отчетена и в предмета е
включена доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на енергоспестяващо
спомагателно оборудване.
Например: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на винтов
компресор с честотно управление, адсорбционен изсушител и вертикален
въздушен ресивер 1 m3.“
Новото спомагателно оборудване, предмет на договора, ще замени
съществуващо, с което се подобрява налична производствена инсталация, без да се
заменят нейни конструктивни елементи, основни части или основни производствени
съоръжения. Извършваните от изпълнителя дейности биха попадали в хипотезата на
дефиницията за „текущ ремонт“ съгласно Закона за устройство на територията, за
които не се изисква разрешение за строеж.
Ето защо във втория типов договор не са предложени клаузи, свързани със
строителния процес. При необходимост могат да се включат стандартните клаузи от
първия типов договор.
Услугата, предмет на договора, води като резултат до общо спестяване на
парични средства чрез спестяване на разходи за енергия в промишленото
предприятие.
Във втория типов договор е предложено услугата да се изпълнява на три
етапа, като изпълнението на етап 2 и етап 3 зависи от резултата от изпълнението на
етап 1.
По своята същност етап 1 е предварителен етап и включва анализ на
чувствителността на факторите за оценка на техническия и финансови риск от
изпълнение на проекта, както и пазарно проучване и сравнителен анализ на
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технологични

предимства,

технически

оборудването

предмет

договора.

на

и

експлоатационни

Този

етап

е

характеристики

важен,

тъй

като

той

на
е

основополагащ за преценката за целесъобразност на целия проект.
Ако след анализа и проучването страните направят отрицателна оценка
относно техническата и икономическа целесъобразност на проекта, е предвидена
възможност на всяка от тях да прекрати едностранно договора без да дължи
санкции. Може да се разпише и клауза за автоматично прекратяване на договора
при отрицателна оценка.
Ако след анализа и проучването страните направят положителна оценка
относно техническата и икономическа целесъобразност на проекта, се изпълнява
последната стъпка от етап 1, както и етап 2 и етап 3. При положителна оценка етап
1 приключва с разработване от изпълнителя на методика за оценка на спестените
разходи за енергия. Методиката е ключов документ, на базата на който се
установява какъв е размерът на действително постигнатите парични спестявания и
се сравняват с размера на прогнозираните.
Етап

2

от

договора

включва

доставка

и

монтаж

на

оборудването

и

въвеждането му в експлоатация. Конкретните параметри на оборудването са
посочени в анализа, разработен в края на етап 1 от договора. Възможно е тези
конкретни параметри и спецификация да бъдат описани в отделно приложение към
договора. Независимо от избрания подход в договора или приложение към него
трябва да са посочени индивидуализиращите белези на оборудването.
Оборудването,

предмет

на

договора,

трябва

да

има

енергийни

характеристики, които са еднакви или по-добри от енергийните характеристики,
предвидени в обследването за енергийна ефективност в обхвата на мярката за
подмяна на такъв вид оборудване.
Етап 3 от договора включва мониторинг на постигнатия технически и
финансов ефект от изпълнението и изплащане на дължимите към изпълнителя суми
за осъществяване на етап 2.
ГАРАНТИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТА-предложени стандартни клаузи в чл. 7 от втори
типов договор
Както вече нееднократно посочихме, при модела на споделени спестявания
фокусът е насочен към спестяване на разходи за енергия- т.е спестяване на
парични средства. Гаранцията е, че ще се постигне определеното в договора
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спестяване на разходи за енергия, като ако това не се случи, за изпълнителя са
предвидени санкции.
В предложения втори типов договор клаузите са разписани в чл. 7, като за
яснота и прегледност са дадени в табличен вид. Няма пречка показателите да бъдат
разписани по друг начин, стига разпоредбите да включват конкретни финансови и
технически параметри. Изпълнението и поддържането на някои от показателите е в
тежест на изпълнителя /например спестяванията/, а други-в тежест на възложителя
/например поддържане на определено базовото производство/. Разпределението е
от голяма важност, тъй като непостигане на спестяванията може да се дължи, както
на неспазване на посочените показатели от страна на възложителя, така и на
неспазване на показатели от изпълнителя. Последиците от това са различни.
Към момента на сключване на договора страните определят само индикативни
стойности и постигат съгласие относно вида на показателите. Окончателната им
стойност ще бъде изчислена след приключване на етап 1, разработване на анализа
и методиката. Ето защо е предложено подписване на анекс в чл.7, ал.2 от втори
типов договор.
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕТО /предложени стандартни клаузи в
чл.12 от втори типов договор/
Както

посочихме

по-горе,

моделът

на

договаряне

от

типа

споделени

спестявания е често срещан при мерки, свързани с инсталиране на оборудване.
Оборудването представлява конкретна вещ, която следва да бъде доставена и
монтирана в предприятието на възложителя и която може да страда от определени
дефекти и недостатъци. Ето защо в чл. 12 от втория типов договор са предложени
клаузи за проверка на оборудването за явни недостатъци /такива, които могат да се
установят при обикновен преглед/, и за задължително уведомяване от възложителя
при откриване на скрити недостатъци.
Тези разпоредби могат да се допълнят , ако са налице специфични
изисквания при доставката и монтажа, ако се налага извършването на изпитвания и
пр.
ФИНАНСИРАНЕ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА /предложени стандартни клаузи в чл.13 и
следващи от втори типов договор/
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Договорът следва да съдържа разпоредби за начина на финансиране на
проекта, както и конкретен размер на дължими към изпълнителя суми и срок за
тяхното изплащане.
В предложения вариант на изпълнителя се дължи отделно възнаграждение за
изпълнение на всеки един от етапите. Финансирането на услугата по етап 1 и етап 3
се осъществява от възложителя, който дължи възнаграждение на изпълнителя. Това
възнаграждение не е обвързано с постигане на паричните спестявания. По своето
естество услугите по етап 1 и етап 3 представляват консултантски услуги.
Етап 2 е свързан с изпълнение на мярката. Финансирането на етап 2 според
изискванията на ЗЕЕ трябва да бъде за сметка на изпълнителя.
Отново е предвидено сумата, дължима от възложителя на изпълнителя за
осъществяване на етап 2, да се плаща на вноски съгласно погасителен план. Този
план може да е част от методиката съгласно предложения вариант, а може и да е
самостоятелно приложение към договора-погасителен план, както е при първия
типов договор.
Инвестицията на изпълнителя за етап 2 и дължимото му възнаграждение
следва да се изплаща за сметка на спестените парични средства.
Горницата над сумата, необходима за изплащане на инвестицията, се
разпределя между възложителя и изпълнителя съобразно определени в договора
дялове

за

всеки

един

от

тях-страните

споделят

спестяванията.

Един

от

компонентите, водещи до общото парично спестяване, е енергийното спестяване,
остойностено по референтни цени на енергията.
За този модел на договаряне е характерно, че остойностяването на енергията
става по текущи, актуални цени на енергията, а не както е при модела на
гарантирани спестявания - по определени в договора цени.
Предложението

във

втория

типов

договор

обхваща

остойностяване

по

среднопретеглената цена, на която възложителят е купувал видовете горива и
енергия, за преходната календарна година. И тук страните биха могли да договорят
друго съобразно конкретните условия на проекта.
МОНИТОРИНГ /предложени стандартни клаузи в чл. 6 от втори типов договор/
И в този договор са предложени правила за мониторинг, които следва да
бъдат разписани в методика, приложен към договора. Обхватът и видът на
мониторинга следва да бъдат конкретно подбрани за всеки проект. Всичко казано за
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мониторинга при първия типов договор е изцяло валидно и тук, поради което няма
да бъде повтаряно.
Възможно е, в резултат на изпълнението на мерките, да се постигнат парични
спестявания, които са по-големи от прогнозираните.
В този случай има няколко варианта на уреждане на отношенията между
страните:

и

Положителната разлика /горницата/ се разпределя между Възложителя

Изпълнителя

в

договорено

съотношението,

в

което

се

съотношение,

разпределят

което

може

постигнатите

да

е

различно

прогнозирани

от

парични

спестявания;
Или


Положителната разлика /горницата/ остава в полза на Възложителя,

Или


Положителната разлика /горницата/ остава в полза и като бонус за

Изпълнителя.
Възможно е в резултат на изпълнението на мерките да не се постигнат
паричните спестявания.
Причините

за непостигане

на гарантираните

спестявания могат

да са

различни.
Ако спестяванията не се постигнат по вина на възложителя /ако възложителят
е причинил повреда на доставеното оборудване, съоръжение, машина, извършени
са неоторизирани действия, не го експлоатира правилно, намалил е базовото
производство

и

пр./,

договорът

може

да

предвижда

клаузи,

че

паричните

спестявания се считат за постигнати с всички произтичащи от това последици.
Паричните спестявания обаче могат да не постигнат поради неизпълнение на
задължения на изпълнителя, грешна преценка от негова страна и пр. Това
неизпълнение може да е допустимо /несъществено/ или съществено. В предложения
вариант на втори типов договор е предвидена граница от 10% отклонение, която
служи за разграничаване на същественото от несъщественото отклонение от
прогнозираните парични спестявания. Страните могат да договорят друго.
При отклонение на действително реализираните парични спестявания с до
10% в сравнение с прогнозираните от изпълнителя, плащанията по погасителния
план се запазват и не се предвижда санкция за изпълнителя.
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При отклонение с над 10% е предложена санкция за изпълнителя- същият се
задължава да върне разликата между прогнозирани годишни парични спестявания и
реално осъществени парични спестявания.
Както
спестяване

вече
на

посочихме,

разходи

за

изпълнението

енергия.

Това

на

конкретната

спестяване

обаче

мярка
може

води
да

до

бъде

осъществено само при договорено базово производство. В предложения втори типов
договор са предвидени клаузи за уреждане на отношенията при намаляване на
базовото производство - намаляването на базовото производство не следва да се
отразява на дължимите към изпълнителя суми, които остават непроменени.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ /предложени стандартни клаузи в чл.2341 от втори типов договор/
Сред основните задължения на възложителя са да поддържа тези параметри,
за които е поел ангажимент съгласно договора, и които са необходими за постигане
на прогнозираните парични спестявания. Възложителят трябва да оказва цялото
необходимо на изпълнителя съдействие за изпълнение предмета на договора, да
поддържа оборудването в изправност, да го експлоатира правилно и съгласно
указанията на изпълнителя. Възложителят се задължава да плати и дължимите на
изпълнителя суми.
Изпълнителят на свой ред се задължава да осъществи дейностите, предмет на
договора, да достави и монтира оборудване, което не страда от недостатъци и
дефекти, да отстранява възникналите дефекти и повреди по време на гаранционния
срок, да оказва съдействие на възложителя, резултатът от изпълнение на мерките
да бъде определено парично спестяване. Изпълнителят има право да получи
договорените суми.
Предложеният списък на права и задължения не е изчерпателен и може да
бъде допълнен или изменен според особеностите на проекта.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА /предложени стандартни клаузи в чл.43 от
втори типов договор/
При договаряне на конкретните условя следва да се включат клаузи за
прехвърляне на собствеността върху актива.
И тук са възможни следните варианти:
1. Прехвърляне на собствеността при доставка и монтаж.
2. Прехвърляне на собствеността в края на срока на договора.
За прехвърлянето трябва да бъде определена и цена.
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Предложенията за стандартни клаузи на втория типов договор обхващат още
гаранционни условия, санкциониране на неизпълнението на страните, правила за
разваляне на договора, решаване на спорове и форсмажорни обстоятелства. При
тези стандартни клаузи важи казаното вече при първия типов договор.
В заключение, разработените типови договори не отчитат спецификите на
всеки конкретен проект. Възможно е тези специфики да доведат до изменение на
предложените договори, до отпадане на някои от клаузите, разписани в тях, до
включване на нови разпоредби. В същото време при определяне на конкретното
съдържание на разпоредбите следва да се отчита приложимото законодателство,
като по част от въпросите има натрупана и съдебна практика. Договорите са
разработени

като

база,

която

може

да

бъде

използвана

със

съответните

модификации при уреждане на отношенията между страните.
В допълнение, в практиката се наблюдава следното:
Страните сключват договор, предметът му е извършване на мерки за
повишаване на енергийната ефективност, но в договора не е включено
изискването за пълно финансиране от страна на изпълнителя финансирането може да бъде осигурено както от изпълнителя, така и от
възложителя.
Възложителят се задължава да изплаща определени суми на изпълнителя, които не
са обвързани с постигане на гарантираните енергийни спестявания, а само с
изпълнение на мерките. Ако се постигнат гарантираните енергийни спестявания,
изпълнителят има право да получи допълнително възнаграждение, а ако се
надвишат - бонус възнаграждение.
Среща се също така и вариант на договаряне, при който обследване и
препоръчване на мерките се прави от самия изпълнител - той прави анализ и
предлага конкретни мерки.
Следва да посочим, че подобни договори, сключени между частноправни
субекти по повод вещи, които са частна собственост, са законосъобразни и
действителни и отразяват свободата на договаряне на страните /освен ако не
страдат от други пороци/. При възложител и изпълнител, частноправни субекти, не
съществува

пречка

страните

да

договорят

клаузи,

които

се

различават

от

разпоредбите на закона, но в този случай сключеното споразумение няма да попада
под законовата дефиниция за този вид договаряне – Договор с гарантиран резултат.
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2 ЕСКО ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ И ОСНОВНИ ЕТАПИ ПРИ
РЕАЛИЗИРАНЕ
НА
ПРОЕКТ
ЗА
ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ
Условно ЕСКО проектът, изпълняван по договор с гарантиран резултат,
преминава през три основни фази на изпълнение, фигура Ф 001.:
-

Фаза 1 – „Подготовка“;

-

Фаза 2 – „Изпълнение“;

-

Фаза 3 – „Мониторинг“.

Преди сключване на ЕСКО договор и до етапа на реалното му изпълнение,
проектът

има

няколко

предварителни

етапа,

които

се

характеризират

като

подготвителни:
-

Етап 1 – „Идентифициране на проекта и проектен замисъл“;

-

Етап 2 – „Предварителен експертен анализ“;

-

Етап 3 – „Обследване за енергийна ефективност - детайлен енергиен
анализ“;

-

Етап 4 – „Договаряне“.

Това са етапите, които формират първата фаза на проекта – фаза 1
„Подготовка“. В обичайната практика те не са предмет на ЕСКО договора, но
етапите в периода на първата фаза може да се договорят и изпълнят и от
квалифицирани експерти, включени или наети в структурата на ЕСКО компанията, с
изключение на дейността за извършване на енергийното обследване. Обследването
се извършва от лица вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ.
Във фазата на изпълнение (фаза 2) се извършва същинската реализация на
проекта, съгласно сключения договор с гарантиран резултат.
Третата фаза обхваща периода на мониторинг, който също е предмет на ЕСКО
договора.
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2.1 ЕТАП 1: Проектна идея/проектен замисъл. Идентифициране на
проекта.
На този етап упълномощени експерти на предприятието извършват проучване
на информация, свързана с финансиране на проекта по ЕСКО договор, запознават
се с основните характеристики и специфики на типовия договор и обмислят
проектната си идея по отношение на нейните цели и желани резултати.
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Фигура 1 Фази на ЕСКО проектът, изпълняван по договор с
Ф 001
гарантиран резултат
Съгласно изискване на ЗЕЕ, потребителите, в т.ч. МСП, могат да намерят на
електронната страница на АУЕР списък на финансовите механизми и схеми за
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насърчаване

на

енергийната

ефективност8,

който

се

изготвя,

поддържа

и

актуализира от агенцията ежегодно. За договорите с гарантиран резултат е
отделена специална рубрика9, която към настоящия момент съдържа: Европейски
професионален

кодекс

за

договорите

с

гарантиран

резултат;

Процедура

за

присъединяване към Кодекса; Формуляр за подпис от доставчик на енергийноефективни услуги; Списък на доставчиците на енергийно-ефективни услуги,
подписали Кодекса. Очаква се рубриката да се допълва с още полезна информация
като например типови договори, анализи и др., свързани с финансирането на
проекти за енергийна ефективност с ЕСКО договори. В предварителни срещи с
експерти от отговорните министерства, агенции, асоциации, ЕСКО компании,
представителите на промишлени предприятия, в т.ч. МСП, могат да обсъдят
инвестиционните си намерения и да получат експертна помощ при разясняване на
ЕСКО модела за финансиране и неговите предимства.

2.2 ЕТАП 2: Предварителен експертен анализ
Решението за финансиране на проект за енергийна ефективност с ЕСКО
договор е силно мотивирано, когато мениджърите на предприятието са убедени в
безспорния

енергоспестяващ ефект на мерките за енергоспестяване, както и в

това, че те ще се изплатят в разумен срок, който няма да повлияе съществено върху
финансовото състояние на компанията през следващите години. Тази мотивация се
засилва, когато проектът дава ясна перспектива за конкурентоспособността и подоброто пазарно позициониране на предприятието като резултат от ефективното
използване на използваните от него енергийни ресурси.
Ето

защо

етапът

на

предварителния

анализ

се

свързва

най-силно

с

мотивацията за сключване на договор с гарантиран резултат.
Предварителният

анализ

трябва

да

се

извърши

от

квалифициран

консултантски екип, който може да бъде фирма за обследване на промишлени
системи, ЕСКО дружество, енергийна агенция, която разполага с такива експерти
или независим експерт, нает от някое от тези дружества, с необходимата
квалификация и доказан опит в областта на енергийните анализи в промишлени
предприятия.
8

9

https://www.seea.government.bg/bg/finansirane#fizicheski-litza
https://seea.government.bg/bg/dogovori-s-garantiran-rezultat.
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Анализът се извършва по данни на възложителя. Оценява се неговата
инвестиционна

идея

по

отношение

на

техническата

и

икономическата

й

целесъобразност в условията на ЕСКО договор.
Възложителят може да реши именно консултантът, извършил предварителния
анализ да го представлява през целия срок на договора, когато проектът е сложен и
изисква по-сложни процедури на мониторинг.

Предварителна оценка на енергийното потребление за установяване
на потенциала за

енергоспестяване, подходящ за реализиране на ЕСКО

договор
Предварителното оценяване на потреблението на енергия е необходим етап за
анализ на реалността на потенциалните спестявания, определени на идейна фаза на
етапа на проектния замисъл. Основната цел на оценката е установяване на
съществуващото състояние на енергопотребление в обекта и идентифициране на
възможния потенциал за намаляване на разхода на енергия (енергоносители) при
запазване на нивото на използваните основни производствени технологии.
Анализът се извършва на основата на системен подход и подходящи техники,
напр.

CUSUM.

Този

подход

позволява

получаване

на

пълна

картина

на

енергопотреблението без необходимост от извършване на действителен оглед на
обекта. Анализът на енергопотреблението както в статичен, така и в динамичен
план се основава на дългосрочно регистрирани данни за произведената продукция и
разхода на енергия с отчитане и на особеностите на локалния климат.
Базата изходни данни, необходима за анализа, включва информация за
произведената продукция по видове и разхода на енергия по енергоносители по
месеци за период най-малко от предходните три години. Тази информация се
осигурява от Възложителя. Средните месечни температури за анализирания период
се набавят от експертите, които извършват анализа.

Предварителният анализ на потреблението на енергия съдържа следните
основни елементи:
А. Анализ на годишното потребление на енергия по енергоносители
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От годишния енергиен баланс (за всяка от годините в анализирания период)
се оценява делът на използваните енергийни ресурси. Подходящо е с кръгови
диаграми да се илюстрира годишния енергиен баланс за всяка година, както и да се
оцени тренда на изменението на общото потребление на енергия и това по всеки
енергиен ресурс. Препоръчително е анализът да включи и разхода на вода.
В таблица Т001. и на фигура Ф 002. и Ф 003. са представени примерни форми
за предварителния анализ.

Таблица 1 Предоставени данни за предварителен анализ
Година

Т 001

Година 4

Година 3

Година 2

Година 1

Топлина , MWh

4620.82

5098.84

3399.61

3035.16

Електричество , MWh

2479.00

2441.00

2418.00

2311.00

Общо , MWh

7099.82

7539.84

5817.61

5346.16

Соб.вода , m3

121083.00

24470.00

15000.00

16350.00

57440.00

24470.00

41100.00

24693.00

178523.00

48940.00

56100.00

41043.00

3

Пит.вода , m
Общо , m

3

Фигура 2 Кръгови диаграми на годишния енергиен баланс

Ф 002
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Фигура 3 Профил на енергопотреблението за изследвания
четиригодишен период

Ф 003

Б. Анализ на месечното потребление на енергия по енергоносители
Динамичният ход на изменение на месечния разход на енергия по видове –
топлинна енергия, електрическа енергия и вода, както и на произведената
продукция , се представя както е показано с фигура Ф 004, Ф 005 и Ф 006.

Фигура 4 Изменение на произведената продукция и разхода на
топлинна енергия

Ф 004
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Фигура 5 Изменение на произведената продукция и разхода на
електрическа енергия

Ф 005

Фигура 6 Изменение на произведената продукция и разхода на
Ф 006
промишлена вода
В. Анализ на тренда на изменение на месечното производство.
В посочения конкретен случай се установява, че потреблението на топлинна
енергия е съсредоточено само в зимните месеци за осигуряване на микроклимата в
сградите, необходим за осъщестяване на технологичните процеси. Поради това не
съществува и корелация с произведената продукция и трябва да се идентифицира
зависимостта от климатичните фактори (външна температура и/или отоплителните
денградуси).
Връзката между продукцията и изразходваната енергия е очевидно изразена
при електрическата енергия. Както

се

вижда от

фигура

Ф 007, където е

илюстрирана основната линия на потребление на електрическа енергия, съществува
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корелираност между тези два параметъра, разкриването на която трябва да даде
допълнителна информация за количествената им връзка.
Връзката между месечния разход на електрическа енергия и произведената
продукция

представлява

т.н.

основна

линия

на

енергопотреблението

на

електрическа енергия. Детайлизираният анализ следва да покаже кой период
трябва да бъде избран за базов, за който да се идентифицира тази зависимост,
която се нарича „базова линия“. Базовата линия дава необходимата основа за
съществени изводи по отношение на разхода на енергоносители и управлението на
процеса на потребление на енергия, чрез които се определят основните параметри
за следващите стъпки по договаряне за изпълнение на мерки с гарантиран резултат.

Фигура 7 Корелационната връзка между разхода на електрическа
енергия и продукцията за четиригодишен период

Ф 007

С методите на CUSUM техниките може да се получи информация за
управлението на разхода на електрическа енергия за четиригодишния период,
както е показано на фигура Ф 008.
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Фигура 8 CUSUM характеристика на разхода на електрическа
енергия за четиригодишния период

Ф 008

Тази информация насочва към избор на конкретна година за базов период
(предходната година преди извършване на предварителния анализ). През този
период има видимо подобрение на управлението на разхода на електрическа
енергия.
За избраната година е идентифицирана и базовата линия на потребление на
електрическа енергия, както е показано на фигура Ф 009.

Фигура 9 Идентифицирана базова линия на разхода на
електрическа енергия

Ф 009

Тази характеристика показва съществен непроизводствен разход на енергия,
при нулево производство - 112.14 MWh. Степента на корелация определено
подсказва наличие на причини, водещи до повишен разход на енергия.
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За избрания базов период се анализира и регистрирания специфичен разход
на електрическа енергия (за единица продукция), което дава възможност за
сравнителен анализ с други аналогични производства.
С такива техники се извършва и предварителен анализ на разхода на
топлинна енергия и разхода на вода. Анализът е основа за определяне на
границите на възможно спестяване на енергия.

2.3 ЕТАП 3: Обследване
енергиен анализ.

за

енергийна

ефективност

-

детайлен

На този етап мениджърът на промишленото предприятие възлага обследването за
енергийна ефективност. Съгласно действащото законодателство, то се изпълнява от фирми,
вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ и се извършва по реда на Наредба № Е-РД-04-05
от 8 септември 2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните
характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено
осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследване за
енергийна ефективност и изготвяне на оценка на енергийни спестявания (Наредба № Е-РД04-05/2016 г.).
В процеса на обследването за енергийна ефективност се идентифицират и оценяват
детайлно енергийното потребление на предприятието за изминал период, изследва се
базовата линия на енергопотребление, определя се базовият разход на енергия, анализира
се

потенциалът

на

мерките

за

спестяване

на

енергия,

извършва

се

индикативно

остойностяване на мерките по пазарни цени, към момента на обследването, и се изчисляват
технико-икономическите показатели на инвестицията.
Разгледаните техники за предварителен анализ, за определяне на границите на
възможно спестяване на енергия, се използват и в енергийното обследване, като всички
останали инженерни оценки се извършват съгласно изискванията на Наредба № Е-РД-0405/2016 г. Поради това, че тези инженерни оценки се извършват само от квалифицирани
консултанти от регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ, те не са предмет на разглеждане в
настоящия анализ. За подпомагане на консултантите в извършването на обследване за
енергийна ефективност на промишлени системи са издадени специализирани методически
указания10.

10

АУЕР, 2019, Методически указания за извършване на обследване за енергийна ефективност и оценка на
енергийни спестявания на промишлени предприятия, Зелено управление ООД
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Технико-икономическите показатели за оценка на мерките за енергоспестяване в
обхвата на енергийното обследване, от които може да се прецени до колко проектът е
подходящ за финансиране по ЕСКО договор, са:
I0 – Инвестиционни разходи, свързани с проекта;
S – Нетни годишни икономии в натурално изражение;
Е – Цени на енергоносителите за периода на проекта;
N – Технически/икономически живот на проекта;
nr – Лихвен процент;
b – Ниво на инфлацията.
Разходите, които трябва да се направят, както за стартирането на проекта, така
и за неговото функциониране през целия му живот, са следните:

o
o

разходи за проектиране;
капитални разходи – свързани със закупуването и пускане в експлоатация на

оборудването;

o
o

енергийни разходи;
експлоатационни разходи, в т.ч. разходи за:
 материали;
 поддръжка;
 труд;
 складови разходи;
 разходи, свързани с доставката на оборудване, материали и др. –
транспорт, мита, такси;
 други разходи в рамките на една година;
 данъци и ДДС.

Годишните икономии, постигнати с проекта, са най-често резултат на по-малък разход
на горива и електроенергия, но могат да дойдат по линия на намалени експлоатационни
разходи. В някои случаи, разходите за поддържане могат и да нараснат, вследствие
използването на по-скъпи резервни части и консумативи след реализацията на проекта.

B

 Si.Ei  O& M , където

(1)

B

e нетна годишна икономия,

S

- енергия, спестена за 1 година, kWh/год.

Е

- цена на енергията, лв./kWh;

Δ O&M

лв./год.;

- промени в разходите за експлоатация и поддръжка (+ или -),

(резервни части и материали, труд по поддръжката и т.н.).
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Техническият живот на проекта се определя от физическия живот на
оборудването. Икономическият живот на проекта представлява периодът, за който
проектът носи печалба, заложена в предложението за инвестиране. Много често
икономическият живот се оказва по-кратък от техническия живот.

За целите на финансовия анализ се използва икономическия живот.
1) Стойност на парите във времето – сконтов коефициент
В

повечето

случаи,

проектите

за

ефективност

са

дългосрочни,

което

предполага генерирането на доходи за продължителен период от време. Поради
това, трябва да се отчете стойността на парите във времето. Това отчитане става в
две посоки, в зависимост от това, дали е нужно да се разбере каква ще бъде след
няколко години стойността на сега притежаваните пари, или каква ще бъде
сегашната стойност на пари или икономии, които се очакват за получаване в
бъдеще към настоящия момент. Всъщност, това е един от главните начини да се
сравнят няколко проекта – чрез сегашната стойност на генерираните от тях
икономии в бъдещето.
Увеличаването на капитала, в зависимост от лихвения процент по кредитите,
дава каква ще бъде неговата стойност

1, 2, …., n години. Трябва да се прави

разлика между парите, вложени на депозит в търговските банки и парите,
инвестирани в проект под формата на капитал. Парите на депозит, поради това че
са защитени и са безрискови, се очаква да носят значително по-нисък доход от
капитала.

Таблица 2 Пример – сконтов коефициент
Текуща година
Начална сума
Лихва 5 %
Крайна сума

Т 002

I-ва година

II-ра година

III-та година

100 000

100 000

105 000

110 250

0

5 000

5 250

5 512

100 000

105 000

110 250

115 762

Таблица Т 002. е получена на база на следната формула:
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n

Bn  B0 1  nr  , където:

(2)

Bo e количество пари в банката днес;
Bn – количество пари в банката след n години;
nr – номинален лихвен процент;
n – брой години.
Bn = Bo ( 1 + nr )n = 100 000 . (1 + 0,05)3 = 115 762.5
Привеждането

на

бъдещите

приходи,

които

проектът

ще

донесе

към

настоящия момент (годината на извършването на инвестицията), се нарича
сконтиране. То се извършва чрез умножаване на бъдещите приходи с коефициент
определен чрез използване на реципрочната стойност на горната формула за
съответната година.
Ако проектът не е рисков, обикновено се определя сконтов процент близък
или равен на лихвения процент на търговските банки, намален с инфлацията. В
проектите, стойността на приходите от икономии, очаквани в бъдещето, се
редуцират със сконтови коефициенти, чрез които се изчислява тяхната по-ниска
настояща стойност.
Сконтовите коефициенти зависят от голям брой фактори, като се започне от
лихвените нива на банките, инфлацията, срока на проекта и се свърши с рисковете
касаещи проекта. С най-голямо влияние и най-често отчитани са:


Номиналният лихвен процент – nr. Обикновено се отъждествява с лихвените
нива на банковите заеми;



Инфлацията

–

b.

Представлява

средното

годишно

нарастване

на

потребителските цени. Тъй като трудно се намират прогнози за инфлацията,
се използват нивата от предходната година или се въвеждат коефициенти, с
които се увеличава инфлацията за текущата или предходната година;


Реалният лихвен процент – r. Реалният лихвен процент представлява
номиналния

лихвен

процент,

коригиран

(намален)

с

въздействието

на

инфлацията. Реалният лихвен процент се пресмята по формулата:

n b
r r
1b

(3)
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2) Срок на откупуване – РВ
Най-познатият и елементарен начин за оценка на дадена инвестиция е срокът
на откупуване. При равни спестявания през годините на проекта той се изчислява
по формулата:

I
PB  0 , където:
B

(4)

I0 e капитален разход;
B – нетни годишни спестявания.
Преимуществото на срока на откупуване (PB) е лесното изчисляване.
Съществен недостатък е, че не отчита паричните потоци (приходи) след периода на
възвръщаемост и не взема предвид стойността на парите във времето.
3) Нетна сегашна стойност – NPV
Нормално проектите започват с начална инвестиция, която се прави в т.н.
“нулева година на проекта”. Проектът протича (генерира икономии, но може да
поражда и допълнителни експлоатационни разходи) от първата до n-тата година от
икономическия живот.
Поради наличието на инфлацията, с едно и също количество пари днес може
да се купи повече, отколкото след една или две години. Респективно икономии,
които ще се генерират след няколко години, ще имат по-малка сегашна стойност.
Нетната сегашна стойност показва каква сума ще остане след като от
сконтираните нетни спестявания (нетен паричен поток за периода на проекта), се
приспадне началната инвестиция извършена в “нулевата година”.
n

NPV 

B

 1  r i  I0 , където

(5)

i1

r

e реален лихвен процент;

Bn – нетни икономии;
n – икономически живот в години;
I0 – инвестиция в нулевата година.

NPV 

B1

1

1  r 



B2

2

1  r 

 ... 

Bn1

n1

1  r 



Bn

n

1  r 

 I0
(6)
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Фигура 10 NPV Нетна сегашна стойност

Ф 010

Проектът е печеливш, ако NPV > 0
4) Коефициент на нетна сегашна стойност – NPVQ
Коефициентът на нетна сегашна стойност (NPVQ) е отношението между
нетната сегашна стойност и общият размер на инвестицията. Той показва какъв
приход ще

генерира проекта на 1 лев (долар, евро)

инвестиция за своя

икономически живот.

NPVQ 

NPV
I0

(7)

По-високият коефициент на нетна сегашна стойност NPVQ показва
по-рентабилен

проект.

NPVQ

е

подходящ

за

подреждане

на

проектите по приоритет.
5) Срок на изплащане – РО
Срокът на изплащане представлява реалното време, което е необходимо за
връщане на инвестицията, т.е. времето, необходимо нетната сегашна стойност да
стане равна на 0 (NPV = 0), като се вземе предвид реалният лихвен процент:

NPV  B

1  1  r 

n

r

 I0  0

(8)

Решаването на горното уравнение може да стане или чрез итерация или като
се използва т.н. коефициент за анюитет:

f 

B
r

I0 1  1  r n
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6) Вътрешна норма на възвращаемост – IRR

(9)

Показателят IRR е този сконтов процент, при който NPV = 0, или казано по
друг начин,

IRR е сконтовият процент, при който сконтираният нетен приход от

проекта се равнява на първоначалната инвестиция.
Определянето на IRR става чрез итерации на база промяна на сконтовия
процент. Може да се определи и графично или чрез използване на коефициенти за
анюитет.
Проектите с по-висок IRR са по-добри. Ако например е взет заем
при 12% лихва, то IRR от 20 % позволява да се покрие заема и да
остане резерв.
Икономическият анализ на енергоспестяващите мерки и пакетите от мерки се
извършва при определени (фиксирани) параметри на основните фактори:


лихвен процент;



нетни спестявания на енергия;



цена на енергоносителите;



ескалация на цената на енергията;



необходими инвестиции;



живот на мярката, и др.,

Стойностите на някои от тях са променливи. При това, за някои е възможно и
допускане на грешка при определяне на стойността им. За това е необходимо
извършване на анализ на чувствителността на основния икономически показател
NPV.

7) Анализ на чувствителността за оценка на риска. Глобални
разходи

през

жизнения

цикъл

на

избрания

пакет

от

енергоспестяващи мерки
Оценката на риска за реално постижими спестявания е важна и необходима
стъпка преди подписване на договора.
Обследването за енергийна ефективност включва технико-икономически
анализ на пакетите от енергоспестяващи мерки обикновено за периода на
хармонизираните срокове на мерките, както и анализ на финансовия риск.
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Последният се извършва по анализ на чувствителността на функцията „Нетна
сегашна стойност“ (NPV) за промяна на факторите в диапазон на изменение (60%,+60%). Основните фактори са:


лихвен процент;



нетни спестявания на енергия;



цена на енергоносителите;



ескалация на цената на енергията;



необходими инвестиции;



живот на мярката и др.

Една примерна илюстрация на анализа на чувствителността е показана на
фигура Ф 011.

Фигура 11 Анализ на чувствителността за оценка на риска11

Ф 011

Извод:
Един ЕСКО проект, който включва в технико-икономическия си анализ
детайлна оценка на риска с анализ на чувствителността на нетната
11

АУЕР, 2019, Методически указания за извършване на обследване за енергийна ефективност и оценка
на енергийни спестявания на промишлени предприятия, Зелено управление ООД
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настояща стойност,
е с висока степен на надеждност по отношение на гарантирания резултат.
Възможна е и по-задълбочена оценка на риска, която може да се извърши по
глобалните разходи в жизнения цикъл на цялата промишлена система.
Изчислението на глобалните разходи включва първоначалната инвестиция,
сумата от годишните разходи във всяка една година и крайната стойност, както и
разходите за обезвреждане на отпадъци, ако има такива, като всички разходи са
отнесени към началната година. Глобалните разходи се определят по два модела –
финансов и макроикономически. Макроикономическият модел е финансов модел,
разширен с допълнителна категория — стойността на емисиите на парникови газове,
която се дефинира като паричната стойност на екологичните щети, причинени от
емисиите на CO2.
В резултат от изчислението на глобалните разходи, се получава нетната
настояща стойност на разходите през определен изчислителен период, като се
взема предвид остатъчната стойност на съоръженията с по-дълъг живот.
Предимството на метода на глобалните разходи, е че той дава възможност да
се използва един и същ изчислителен период за всички единични мерки,
формиращи пакета от тях.
Една

възможност,

за

оценка

на

икономическата

целесъобразност

на

възможните пакети от енергоспестяващи мерки и избор на оптимален пакет, се
основава на подхода на глобалните разходи, модифициран за определяне на
диференциалната им стойност.
Ако глобалните разходи за жизнения цикъл за конкретен пакет от мерки се
определят като:




 i 1





C g    C I    C a ,(i j ) .R d i  Vf ,  j 
j

(10)

където:
τ е изчислителният период;
Cg(τ) са глобалните разходи (приведени към начална година τ = 0 ) през
изчислителния период;
CI са разходите за първоначална инвестиция за пакета от мерки;
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Ca,i (j) са годишните разходи през годината i за мярка j;
Vf,τ (j) е остатъчната стойност за мярка j в края на изчислителния период
(дисконтирана към началната година τ = 0 );
Rd(i) е дисконтовият коефициент за годината i въз основа на реалната лихва
r, и се изчислява по формулата:


 1
R d( i )  
1  r

100

където:








i

(11)

i e поредният номер на годината от началото на периода, а r е

реалната лихва в %,
може да се формира разликата:

GCg  C g(  )  C gR E (F  )
в която

CREF
( )
g

(12)

са глобалните разходи за жизнения цикъл на референтното

състояние на обекта на анализ.
Ако тази разлика има отрицателна стойност, тогава техническото
решение/пакетът от мерки може да се отнесе към конкурентоспособните,
измежду които да се търси икономически целесъобразното решение. При
такъв подход под „референтно състояние“ трябва да се разбира обекта на
разглеждане в настоящото състояние на експлоатация и поддръжка (вкл. разходите
за подмяна на съществуващите системи при изтичане на жизнения им цикъл).
В рамките на Етап 3 може да стартира изготвянето на ЕСКО договора по типов
образец или индивидуално разработен проект на договор.

2.4 ЕТАП 4: Договаряне
Етапът на договаряне е граничен между фаза 1 и фаза 2 на проекта. Найсъщественото за този етап, е че той приключва с информирано решение за
сключване на ЕСКО договор или с отказ на промишленото предприятие да сключи
ЕСКО договор. Ето защо

комуникацията между потенциалния възложител и

потенциалния изпълнител на ЕСКО договор през този период е от съществено
значение.

50|79

Ако до този момент мениджърите на предприятието или упълномощени от тях
лица не са осъществили контакт с ЕСКО компания, предприятието може да покани
повече от една ЕСКО фирма да представят оферти за изпълнение на договора,
съответно предприятието да сравни тези офертите.
За да може да изготви своята оферта всяка поканена ЕСКО копания извършва
предварителни изчислителни проверки, въз основа на енергийното обследване, а
при

необходимост,

може

да

поиска

и

друга

техническа

документация

за

предприятието.
Изчислителните инженерни проверки, които извършва ЕСКО компанията, са
различни по обем. Те зависят от степента на детайлност и качеството на
енергийното обследване, чиито резултати ще се използват като база за сключване
на ЕСКО договора в т.ч. от предложените пакети ЕСМ и от избрания от
предприятието пакет ЕСМ.
На етапа на договаряне ЕСКО компанията трябва да потвърди или да надгради
изчисленията от енергийното обследване. Когато то не включва анализ на
чувствителността, ЕСКО компанията трябва да извърши задълбочен анализ на
чувствителността за оценка на техническия и финансовия риск, да извърши на
идеен етап сравнителен анализ на енергийните характеристики, които се постигат с
различни технологии при изпълнението на енергоспестяващите мерки, да разработи
методика за оценка на спестената енергия по договор с гарантиран резултат, да
изготви предложение за индикативен бюджет за финансиране на проекта и проект
на план за изплащане на инвестицията. Когато ЕСКО компанията няма достатъчен
капацитет да се справи с някоя от тези дейности, тя може да привлече
квалифицирани експерти извън своя състав, които имат специфични компетентности
в областта на енергийните анализи.
В процеса на избор на най-изгодната оферта предприятието има възможност
да се срещне с всеки от потенциалните изпълнители и да обсъди предложенията.
Това е едно голямо предимство при ЕСКО договарянето в частния сектор, тъй като
при публичните възложители процедурите по ЗОП не позволяват обсъждане на
офертите с потенциалните изпълнители, преди офертите да бъдат разгледани,
оценени и класирани по съответния законов ред и някой от участниците в
процедурата да бъде избран за изпълнител.
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2.5 ЕТАП 5: Сключване и изпълнение на договора с гарантиран
резултат. Предмет и етапност на договора
Предметът на всеки един договор с гарантиран резултат, в най-широк смисъл,
се подчинява на дефиницията за "енергийноефективна услуга" дадена в § 1, т. 6
от Допълнителните разпоредби на ЗЕЕ.
Аналитичен коментар по предмета на договора:
Гарантирането на резултата, който е обект на договаряне (спестена енергия
или спестени разходи за енергия) е условието, което определя основната
отличителна характеристика на този вид договори. Такъв елемент липсва в
други договори за предоставяне на енергийни услуги като например: доставка на
енергия и/или оборудване, потребяващо енергия; предоставяне на услуги
(отопление, осветление и др.); управление на енергийни съоръжения; мониторинг и
оценка на енергийните спестявания; управление на енергията в обект на краен
потребител; поддръжка и експлоатация и др.
Интересна хипотеза представлява следното обстоятелство: Законово дефиниран
като договор за енергоефективна услуга, в действителност в предмета на договора
могат да бъдат инкорпорирани доставки, инженеринг, строителство, услуги или
различни комбинации от тях, което прави този договор по-сложен по предмет,
отколкото други договори. Поради това, ЕСКО договор по-трудно може да се
типизира и да се универсализира.

2.5.1 Технически параметри
гарантиран резултат

на

договор

за

спестяване

на

енергия

с

При определяне на предмета на този тип договор е важно да се формулират
ясно и точно енергоспестяващите мерки от пакета, въз основа на който се
гарантират енергийните спестявания. Най-често се практикува ЕСМ да се цитират с
дословната им формулировка от обследването за енергийна ефективност. Понякога
обаче формулировката в обследването или е много обща и неясна или е технически
и

терминологично

неиздържана.

Това

може

да

създаде

объркване

в

еднозначното разбиране на дейностите по предмета на договора. Като се има
предвид, че обследването е основание за изготвяне на задание за проектиране, а в
някои случаи очертава визията на идеен проект, предписаните в обследването
енергоспестяващи мерки трябва да бъдат задълбочено анализирани и потвърдени от
ЕСКО компанията на етапа на предварителна подготовка за сключване на договора.
Формулировката на енергоспестяващите мерки, посочени в предмета на договора,
следва да се разпише по начин, който създава максимална яснота за конкретиката
на всяка предвидена мярка. Формулирането и определянето на обхвата на мерките
трябва да се подчинява на законовия принцип „Мерките за повишаване на
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енергийната ефективност са действията, които водят до проверимо, измеримо или
оценимо повишаване на енергийната ефективност, при крайното потребление на
енергия, както и при производството, преноса и разпределението на енергия“. Ето
защо този принцип е посочен изрично в типовия договор като безусловен за всяка
от страните по отношение на нейните права и задължения.
Техническа терминология
От съществена важност за прозрачността на договарянето, от гледна точка на
техническите условия при сключване на договора, както и последващия контрол
върху съдържанието му, е страните да използват едни и същи терминологични
понятия. Затова

всеки договор с гарантиран резултат трябва да включва набор от

най-важните понятия, техните дефиниции, означения и мерни единици, които са
пряко свързани с предмета на договора и формират техническата лексика на
договора.
За еднозначното разбиране на термини в ЕСКО договора правилният подход
е да се използват недвусмислени понятия, които следват общата
последователност в терминологията на европейското и националното
законодателство по енергийна ефективност и се подчиняват на единната
техническа хармонизация на актовете.
Всяко въвеждане на понятия в договора, които се различават от утвърдените в
нормативната уредба или не се подчиняват на стандартизационни документи или
фундаментални науки, създава терминологично объркване. Това води още до липса
на съпоставимост, несигурност по отношение на договорените параметри, нарушава
принципа за равнопоставеност и равни правни възможности на страните за
уговаряне на еднозначно определени енергийни характеристики и показатели за
разход на енергия.
В разработените типови договори с гарантиран резултата са предложени 20
основни понятия и са предложени техните означения и мерни единици за
идентифицирането

им

във

формули

или

съкращения.

Наборът

от

подбрани

нормативни понятия е допълнен с понятия, които са дефинирани за целите на
договора с оглед изясняване на неговата специфика. Такива са понятията
"гарантирани енергийни спестявания"; "базов разход на енергия за основните
енергийни ресурси“; "базово производство/базова продукция“ и др., но те също са
изведени от приложното поле на стандартите и методологиите в областта на
енергийната ефективност.
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В зависимост от спецификата на всеки конкретен договор дефинициите могат да
се допълват с други еднозначно определени нормативни, фундаментални или
стандартизирани понятия.
Гарантиран от изпълнителя резултат
Основен момент на договарянето е начинът, по който изпълнителят ще гарантира
спестяването на енергия. В зависимост от пакета енергоспестяващи мерки и
установения базов разход на енергия, за основните енергийни ресурси, са възможни
няколко варианта на гаранцията:



Гарантирано спестяване на топлинна енергия за период от една година за
целия пакет ЕСМ, kWh/год.;



Гарантирано спестяване на електрическа енергия за период от една
година за целия пакет ЕСМ, kWh/год.;



Гарантирано спестяване на енергия в съответната й форма за всяка мярка
от пакета, kWh/год. и общо за период от една година.

Не може да се определи най-правилният подход за определяне на гаранцията,
тъй като той е подчинен на редица условности. По този въпрос договарящите страни
могат да ползват следните указания за избягване на спорове и неустойки:
При определяне на гаранцията, във вид на енергийни спестявания, е
необходимо да се даде количествен израз на значимите резултати,
докато за други могат да се използват различни оценки в методиката за
оценка на енергийните спестявания – неразделна част от договора. Това
означава, че ако няколко мерки спестяват топлинна енергия е уместно да се
гарантира постигането на общо годишно спестяване на този вид енергия,
тъй като разпределянето на енергоспестяващия ефект между отделните
мерки може да варира в отделните месеци, но като цяло сумарният
прогнозиран ефект в годишен аспект да се постига.
Договарянето на гарантиран ефект от всяка мярка в точно количествено
изражение, kWh/год., изисква изпълнителят да предвиди контролни измервателни
уреди за спестената енергия от всяка мярка. Важно за отбелязване тук е, че тези
измервания ще доведат до желания ефект за оценка на спестяванията, когато
разходът на енергия е повлиян само от една независима променлива (например
количеството произведена продукция), но когато независимите променливи са
повече от една, локалният ефект от конкретната мярка е нелиненейна функция на
факторите, от които зависи.
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Енергийните

спестявания

в

договора

се

гарантират

при

определени

показатели за разход на енергия съгласно таблица Т 003. Поради това, че
показателите са нормативно определени, параметрите им за конкретния промишлен
обект са представени в обследването за енергийна ефективност, на чиято база се
договарят. Показателите за разход на енергия, които най-малко трябва да
присъстват в ЕСКО договора като базови енергийни характеристики са:

Таблица 3 Разход на енергия
Показател за разход на енергия
Мерна единица
Базов разход на топлинна енергия
kWh/год.
Базов разход на електрическа енергия
Базов специфичен разход на топлинна
енергия преди ЕСМ
Базов специфичен разход на електрическа
енергия преди ЕСМ
Разход на топлинна енергия след ЕСМ

Т 003
Стойност
…

kWh/год.
kWh /m, m2, m3,
kg, лв., брой и др.
kWh /m, m2, m3, kg,
лв., брой и др.
kWh/год.

…

Разход на електрическа енергия след ЕСМ
kWh/год.
Специфичен
разход
на
електрическа kWh /m, m2, m3, kg,
енергия след ЕСМ
лв., брой и др.
Специфичен разход на топлинна енергия kWh /m, m2, m3, kg,
след ЕСМ
лв., брой и др.
m, m2, m3, kg,
Базово производство
лв., брой и др. /год.
Други, свързани с конкретния проект
……….

…

За да е

пределно ясно

спрямо

какъв

…
…
…
…

…
….

вид продукция са определени

енергийните характеристики за специфичен разход на енергия, е необходимо в
договора да се посочат стойностите им за всеки вид продукция, за които са
определени в обследването. Ето защо базовото производство е необходимо да се
дефинира еднозначно за целите на договора.
"Базово производство/базова продукция“ (Wb в m, m2, m3, kg, лв., брой и
др. /год.) е договореното производство в периода на договора, въз основа на което
е нормализирано годишното енергийно потребление по базова линия на основните
енергоносители в kWh/год. и специфичният им разход на енергия за единица
произведена продукция в kWh/kg.
Основен източник на данни за базовото производство е производствената
програма на предприятието, тъй като тя е основен документ за системата от
показатели, определящи задачите за производство и реализация на определена по
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номенклатура, качество и количество продукция на предприятието за даден период
от време.
Изготвянето на бизнес-плановете и производствените програми на
предприятията
е
специализирана
управленско-икономическа
дейност, извършвана извън договарянето на ЕСКО услугите, което е
основание на тази база да се предвидят определени индивидуални
задължения на възложителя на ЕСКО договора, които са единствено негова
отговорност.
Логично е систематизираните в обследването данни за планираното базово
производство да са взети от производствената програма на предприятието, като
едновременно с това да са сравнени и анализирани данните за действителното
производство за изминал период от време и съответстващите им енергийни разходи.
Поради

това,

че

българските

предприятия

(дори

тези,

които

подлежат

на

задължително обследване) нямат нормативно задължение да изпълнят мерките в
обследването в определен срок, е възможно

предприятието да разполага с

обследване, в което данните за базово производство да се различават от актуалните
към момента на сключване на ЕСКО договора. В тези случаи ЕСКО компанията
трябва задължително да извърши необходимите изчисления и проверки, които да
потвърдят предвидените в обследването енергийни характеристики след изпълнение
на ЕСМ, тъй като именно те се използват за базови в ЕСКО договора.
Етапност. Аналитичен коментар
Разделянето на предмета на договора на етапи разграничава по прозрачен
начин всички дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност, които
са договорени за изпълнение в предприятието на възложителя и едновременно с
това насочва към тяхната времева последователност в периода на договора.
Когато

проектът

на

предприятието

включва

строителство,

същото

се

изпълнява при условията и по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Във всички случаи, в които енергоспестяващите мерки изискват изпълнение на
строителни и монтажни работи (СМР), които са основание за издаване на
разрешение за строеж, се прилагат процедурите за разрешаване и изпълнение на
строителството в Република България. Строежи могат да се извършват само ако са
разрешени съгласно ЗУТ. След изпълнение на СМР строежът се въвежда в
експлоатация по реда на същия закон. Изпълняват се само СМР, които са в
обхвата

на

строителното

разрешение.

Тези

СМР

включват

мерки

с
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енергоспестяващ ефект, но може да включват и СМР, които не спестяват енергия, но
без изпълнението на които енергоспестяващите мерки не могат да се изпълнят.
Няма ограничения страните по договора да предвидят изпълнение на подетапи, които да се уговорят в рамките на етапите, предвидени в типовия договор.
Пример:
Възложителят може да възлага предварителни (прединвестиционни)
проучвания
за
доказване
на
нормативната
допустимост,
целесъобразността на инвестиционната идея, както и за съставяне на
задание за изработване на инвестиционен проект. В предмета на договор с
гарантиран резултат може да се включат например прединвестиционни проучвания
и оценки за наличния потенциал на енергия от възобновяеми и/или алтернативни
източници, което се извършва преди изготвянето на инвестиционния проект.
Когато проектът е по-сложен е възможно да се приложи двуфазно или дори
трифазно проектиране, тъй като възложителят определя и възлага фазите на
проектиране. Съгласно чл. 139, ал. 2 от ЗУТ възложителят, в зависимост от
спецификата на обекта, задължително възлага за изработване тези части на
инвестиционния проект, въз основа на които може да се направи оценка за
съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от същия закон и да се изпълни
строежът.

Лицето с представителна власт в промишленото предприятие, в качеството му
на възложител по чл. 161, ал. от ЗУТ, има определени задължения и отговорности,
които по никакъв начин не могат да се прехвърлят върху ЕСКО компанията,
тъй като такива клаузи са в нарушение на ЗУТ. Ето защо в „Права и задължения на
възложителя“ (чл. 18 от типовия договор) са регламентирани основни задължения
на възложителя, които независимо от условията на ЕСКО договора за поемане на
целия технически и финансов риск от страна на ЕСКО компанията са валидни във
всички случаи, в които се изпълнява строителен процес по реда на ЗУТ:
Пример:
Съгласно чл. 161, ал. 4 от ЗУТ възложителят носи отговорност за:
1. осигуряване на необходимите документи по чл. 142, ал. 5, т. 7 и 8 от
ЗУТ и предоставянето им на проектанта и на лицето, извършващо
оценка за съответствие на инвестиционния проект, за отразяване в комплексния
доклад за оценка на съответствието, с изключение на случаите, в които с договор
тези задължения са възложени на консултанта;
2. започване на строеж със сключен договор за строителен надзор, когато такъв се
изисква;
3. започване на строеж със сключен договор за строителство, когато такъв се
изисква;
4. започване на строеж с договор за строителство със строител, който е
регистриран по чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите за съответната
група и категория строеж, в случаите, когато регистрацията е задължителна;
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5. започване на строеж със сключен договор за авторски надзор на обекта.

Като участник в строително-инвестиционен процес ЕСКО компанията може
изпълни едновременно задълженията и отговорностите, съответно има правата на
следните участници в строителството: консултант по смисъла на чл. 166 от ЗУТ по
отношение на дейностите, свързани с прединвестиционни проучвания, подготовка
на проектантския процес; проектант по смисъла на чл. 162 от ЗУТ, доставчик на
технологичното и инсталационното съоръжаване на строежа по смисъла на чл. 165
от ЗУТ, строител по смисъла на чл. 163 от ЗУТ. Тези дейности се обединяват под
общото наименование „инженеринг“. Във всички случаи, в които изпълнява тези
дейности, ЕСКО компанията, поради изрична законова забрана, не може:
 да сключва договор за строителен надзор когато той или наетите от
него по трудово правоотношение физически лица са строители и/или доставчици на
машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по
смисъла на Търговския закон;


да сключва договор за оценяване съответствието на проекта за

строежи, за които той или наетите от него по трудово правоотношение физически
лица са проектанти и/или строители, и/или доставчици на машини, съоръжения,
технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския
закон.

2.5.2 Подетап на проектиране и изготвяне на технически спецификации за
изпълнение на енергоспестяващи мерки по ЕСКО договора
Проектант е физическо или юридическо лице, включващо в състава си
физически лица, притежаващи необходимата проектантска правоспособност. От
месец ноември 2012 г. г. авторският надзор е задължителен по всички части на
инвестиционния проект, за всички строежи от първа до пета категория включително
в Република България.
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Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното
спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната
книга и са задължителни за останалите участници в строителството.
В условията на изпълнение на ЕСКО договор (а и по принцип) проектирането
е

процес,

който

дава

конкретните

технически

решения

за

изпълнение

на

енергоспестяващите мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност.
Съществен момент преди да се пристъпи към проектиране по ЕСКО договор е
проектантите да се запознаят при какво ниво на енергийни характеристики са
предписани конкретните ЕСМ и има ли възможност при проектирането да се
постигнат по-добри енергийни характеристики, които да доведат до по-високи
енергийни спестявания. Една възможност за гъвкаво проектиране, което да осигури
добра инженерна перспектива на гарантираните енергийни спестявания, е ЕСКО
компанията да се стреми към иновативни, разходно ефективни и енергийно
оптимизирани технологии за разход на енергия, щадящи околната среда. С тези
съображения

в

типовия

изпълнителя

да

спазва

договор

са

безусловни

предвидени
нормативни

клаузи,

които

изисквания

за

задължават
техническите

параметри на продуктите, съоръженията и материалите, които доставя на обекта на
възложителя:
В чл. 39 от типовия договор изпълнителят се задължава да осигури в срок
всички доставки, свързани с изпълнение на Етап 1 от договора. Доставките на
предвиденото оборудване трябва да отговарят на стандартите за ефективност на
продуктите,

потребяващи

енергия,

на

изискванията

за

екопроектиране

към

продукти, свързани с енергопотреблението и да са пуснати на пазара с всички
необходими документи (декларации за съответствие, сертификати, протоколи,
технически листове и др. съгласно изискванията на Закона за техническите
изисквания към продуктите и наредбите за неговото прилагане, както и друго
приложимо законодателство ако има). При необходимост от доставки на строителни
продукти за изпълнение на енергоспестяващите мерки, изпълнителят доставя само
такива, чиито експлоатационни показатели по отношение на съществените им
характеристики осигуряват изпълнението на изискванията към строежите съгласно
чл. 169, ал. 1 ЗУТ и отговарят на техническите спецификации по смисъла на
Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни
продукти в строежите на Република България, съответно Регламент (ЕС) №
305/2011 на Европейския парламент и на Съвета.
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На следващо място, в чл. 34 от типовия договор, е предвидена клауза, която
задължава изпълнителя да предостави на възложителя технически решения за
изпълнение на ЕСМ, ориентирани към високотехнологични енергийни спестявания.
При доказана ефективност на разходите изпълнителят диспозитивно може да
включи в разработването на техническите решения иновации в областта на чистата
енергия чрез технологии за възобновяема енергия, технологии за оползотворяване
на отпадна топлина и други приложни изследвания в областта на „зелените“ и
ефективни индустриални технологии. От съществено значение е също да не се
формализира процесът на взаимно съгласуване на проектните части, както и
оценката на инвестиционния проект за съответствие с изискванията по чл. 169, ал.
1 от ЗУТ. Тази оценка се извършва в обхвата на разрешението за строеж и
включва проверка за съответствие на изискванията за:


механично съпротивление и устойчивост;



безопасност в случай на пожар;



хигиена, здраве и околна среда;



достъпност и безопасност при експлоатация;



защита от шум;



икономия на енергия и топлосъхранение;



устойчиво използване на природните ресурси

Постигането

на

горните

изисквания

е

обезпечено

със

задължителни

технически норми и правила, регламентирани в техническите наредби за
проектиране и строителство, които са в непрекъснат режим на хармонизация с
европейските регламенти, директиви и стандарти.
За избягване на разходи, които не са предвидени с проектите, се препоръчва
всички технически проекти да се разработва във фаза работен проект. Това
означава графичните части на проектите да съдържат всички архитектурностроителни детайли и монтажни детайли на предвиденото оборудване по проекта.
За

разработените

технически

решения

по

ЕСКО

договора

се

изготвя

количествено-стойностна сметка. Възложителят може да поиска тя да бъде
придружена от анализ на цените, тъй като това е пряко свързано с разплащането по
договора. За избягване на спорове, при отклонение на индикативната стойност на
проекта и стойността по КСС, е предвидено сключването на анекс към договора,
въпреки че възложителят подписва всички графични части на инвестиционния
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проект и КСС. Във волята на свободното договаряне е оставено разработването на
обобщена проектно-сметна документация.

2.5.3 Подетап за доставка и монтаж на оборудване, изпълнение на строителство
Ключов момент тук е доколко ЕСКО компанията има капацитета на строителна
компания, за да изпълни предвидените по проекта СМР. Поради това, в чл. 45, ал. 2
от примерния договор, е предвидено правото на изпълнителя да влиза в договорни
взаимоотношения с подизпълнители. Пример за под-договаряне е договор с
подизпълнител, отговарящ на изискванията на Закона за Камарата на строителите,
по отношение изискванията да изпълнява строежи от съответната група и категория
строеж, в случаите, когато регистрацията по този закон е задължителна.
На

следващо

място

хармонизираното

с

правото

на

Европейския

съюз

българско законодателство изисква монтажа на определени съоръжения и уредби да
се

извършва

от

квалифицирани

монтажници,

които

притежават

съответните

удостоверения и сертификати за извършване на специфичен вид монтаж.
Пример:
За монтажа на стационарни хладилни и климатични системи, както и за
монтаж на термопомпи, съдържащи някои флуорирани парникови
газове, на европейско ниво са поставени минимални изисквания и
условия за взаимно признаване на сертифицирането на компании и
персонал, за което се изисква документ за правоспособност. В България такъв
документ се издава от Българска Браншова Камара по Машиностроене на
основание чл. 17б, ал. 3 от Закона за чистотата на атмосферния въздух в
изпълнение на Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета
от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 842/2006 текст от значение за ЕИП.
Пример:
Съгласно изискване на Закона за енергията от възобновяеми източници
монтажът на съоръжения за биомаса, слънчеви фотоволтаични
преобразуватели, слънчеви топлинни инсталации, термопомпи и
повърхностни геотермални системи се извършва само от лица, придобили
квалификация за извършване на такива дейности при условията и по реда на
Закона за професионалното образование и обучение.

Отчитайки

многообразието

на

индустриалните

дейности,

както

и

комбинациите от енергоспестяващи мерки, ЕСКО компаниите са поставени в пазарна
среда, в която не винаги могат да разполагат в рамките на компанията с
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квалифициран персонал за извършване на проектантските, монтажните и други
договорени дейности с възложителя. Това налага работа в мрежа с широк кръг
от доставчици и подизпълнители, което от своя страна поставя под риск
най-често изтъкваното предимство, че ЕСКО услугата се реализира само с
един изпълнител – ЕСКО компанията, въпреки че дружеството е единствена
страна по изпълнението на договора с гарантиран резултат.
Извод:
Изискванията за качество на изпълняваните ЕСМ по ЕСКО договор и
изискванията за квалификация на персонала задължително трябва да се поставят и
към подизпълнителите на ЕСКО компанията. Едно възможно решение е клаузи,
съдържащи такива съображения да се разпишат по единен начин в „общите
условия“ във всички договори с подизпълнителите.

2.5.4 Подетап приемни изпитвания, контрол и въвеждане в експлоатация.
Специфика при съвместяване на задълженията на участниците в
инвестиционния процес по реда на ЗУТ с тези на ЕСКО компанията
След цялостното изпълнение на мерките за енергоспестяване, обектът в
обхвата на разрешението за строеж се въвежда в експлоатация по реда на ЗУТ.
По

закон,

след

завършване

на

строежа,

възложителят

(промишленото

предприятие чрез лицето, което го представлява), проектантът (в случая ЕСКО
компанията, чрез лицето, което я представлява), строителят (в случая ЕСКО
компанията, чрез лицето, което я представлява) и лицето, упражняващо строителен
надзор (наето от възложителя), съставят констативен акт (обр. 15), с който
удостоверяват,

че

строежът/обектът

е

изпълнен

съобразно

одобрените

инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към
строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 и условията на сключения договор. Към този акт се
прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и
съоръженията. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на
възложителя.

Когато

обектът

е

с

производствено

и

друго

специфично

предназначение, в зависимост от уговореното в договора, завършването на
строителството се доказва допълнително с извършване на успешни приемни
изпитвания. ЗУТ постановява, че когато строителството се извършва от няколко
строители, всеки от тях е задължен да извърши изпитванията на своята част от
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строежа

след

компанията,

приключване

като

отговорна

на
за

строителството
цялостното

ѝ.

Това

изпълнение

означава,
по

ЕСКО

че

ЕСКО

договора

(регламентирано още в чл. 3 на типовия договор), трябва да присъства чрез свой
квалифициран представител/и на всички приемни изпитвания на машини и
съоръжения, монтирани по договора, да констатира качественото изпълнение на
монтажа в съответствие с изискванията на производителя, да констатира правилни
ли са настройките на режимните параметри за постигане на договорените енергийни
характеристики. Начинът на удостоверяване на участието на ЕСКО компанията във
всички приемни изпитвания трябва да се документира.
Тъй като ЕСКО компанията носи целия финансови, технически и търговски
риск за изпълнение на предвидените в договора дейности и мерки за повишаване
на енергийната ефективност, дружеството има контролни функции по силата на
ЕСКО договора през целия период на неговото изпълнение. Те обаче не отменят и
не

следва

да

се

счита,

че

припокриват

задълженията

на

законно

установените представители на лицето, упражняващо строителен надзор,
както и на други контролни органи в процеса на строителство.
В традиционните писмени договори за строителство по чл. 160, ал. 2 от ЗУТ
формално взаимоотношенията между възложител и изпълнител приключват с
подписване на акт обр. 15. В случай на ЕСКО договор тези взаимоотношения
продължават през следващите етапи на договора. Критична точка в етапа на
въвеждане в експлоатация е опасността да не се удължи необосновано
времето между подписването на акт обр. 15 и действителното въвеждане на
обекта в експлоатация, тъй като гаранционните срокове за изпълнени
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти текат от
деня на въвеждане на строителния обект в експлоатация (чл. 160, ал. 5 от
ЗУТ).
От направения анализ на етапите за изпълнение на ЕСКО проект, който
предвижда СМР, страните по ЕСКО договора може да се възползват от предложения
типов договор, който включва освен елементи на традиционния договор за
строителство по чл. 160, ал. 2 от ЗУТ, но и детайлни клаузи, съответстващи на
принципите и характеристиките на ЕСКО договарянето. Предложеният типов
договор не е единствената възможност за изпълнение на ЕСКО договор, но е много
добра основа.
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В зависимост от спецификата и големината на обекта, договорът може да се
изпълни и по друг модел, който също е допустим съгласно ЗУТ: За
проекти, финансирани изцяло или частично от международни финансови
институции и от фондове на Европейския съюз, при сключване на договорите между
участниците в инвестиционния процес могат да се прилагат договорните условия
на Международната федерация на инженерите консултанти (ФИДИК).
Договорът, който най-много се доближа до ЕСКО модела и до
отговорностите на ЕСКО компанията в този случай е договор за инженеринг,
доставка и строителство “до ключ” за EPC Turnkey Projects, регламентиран в
т. нар. “Сребърна книга”. Той се препоръчва именно в случаите, когато една
от страните поема цялата отговорност за проектирането и изпълнението на
даден инженерингов проект. ЕСКО компанията, във функциите на страна по
такъв договор, осигурява с изпълнители, координира и управлява целия
инвестиционен проект, но не изпълнява функциите на конкретен участник в
инвестиционния процес (проектант, строител, доставчик).
Следва да се има предвид обаче, че договорните отношения по Фидик също не
изчерпват всички клаузи на един ЕСКО договор, например не включват методика за
оценка

на

енергийните

спестявания

и

условия

за

мониторинг,

които

са

задължителни при ЕСКО договарянето.

2.6 ЕТАП
6:
Мониторинг.
Гарантиране
на
резултатите
енергоспестяване чрез подходящи договорни клаузи
Гарантирането

на

резултатите,

чрез

подходящи

договорни

за

клаузи

в

предложения типов договор, е много важна част от него, тъй като урежда случаите,
при които страните носят конкретна отговорност при непостигане на гарантирания
резултат. Това е критичен момент за предявяване на претенции за неизпълнение.
За да се избегнат в максимална степен спорове между страните, типовият
договор с гарантирани енергийни спестявания предлага в чл. 16 и в чл. 17
специфични клаузи, в структурата на които са заложени три специфични елемента:
хипотеза (вариантност), диспозиция (поведение на страните) и санкция (въз основа
на договорена конкретна отговорност на страна по договора). В хипотезата са
предвидени условия за мониторинг, при настъпването на които съответната норма
на договора е приложима. Диспозицията е свързана с изпълнението на определени
задължения на страните по договора за поддържане на изходящите условия и
параметри, при които са уговорени енергийните спестявания. Санкцията посочва
неблагоприятните последици за онази страна по договора, която е отговорна за
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неизпълнение на гарантираните енергийни спестявания при възникването на
конкретна хипотеза, предвидена в договора.
Пример:
В чл. 17, ал. 6 от типовия договор за гарантирани спестявания е
предвидено:
„В случаите по ал. 4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема финансовия риск,
еквивалентен на разликата между левовата равностойност на гарантираните
енергийни спестявания и левовата равностойност на действително постигнатите
енергийни спестявания вкл. финансовата загуба от оскъпяването от разсрочено
плащане по договора. Поемането на финансовия риск в този случай означава, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да получи пълния размер на сумата по чл.13 за съответната
година. Разликата между левовата равностойност на гарантираните енергийни
спестявания и действително постигнатите се връща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 15 дни след подписване на двустранния протокол за
приемане на отчетния доклад по чл. 16, ал.4 или се използва за погасяване на
последващи задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за парични
плащания съгласно настоящия договор.“

2.7 Ограничаване на техническия риск и определяне на гарантирания
резултат
чрез
методика
за
оценка
и
измерване
на
енергоспестяващия ефект, разработена за конкретния обект на
ЕСКО договаряне.
Най-съществената
идентифицира

и

най-специфичната

енергийните

спестявания

част
е

от

ЕСКО

методиката

договора,
за

която

оценка

на

гарантирания резултат. Същата се разработва от ЕСКО компанията или от наети
от нея квалифицирани експерти по енергийни анализи и е неразделна част от
ЕСКО договора.
Основни принципи/указания при съставяне на методика за оценка
на енергийни спестявания от изпълнени енергоспестяващи мерки
1)
Ясно и точно определение на целта на методиката, обхвата на ЕСМ и
областта на приложение. Методиката се разработва за конкретния случай
на ЕСКО договор.
2)
Основен принцип на методиката е осигуряване на възможност за оценка на
потреблението на енергия преди и след прилагане на всяка ЕСМ, като се отчита
влиянието на външните и вътрешни условия в обекта, вкл. ефективността на
заменените и нововъведените елементи, агрегати и системи, които въздействат
върху потреблението на енергия.
3)
Методиката трябва да се основава на подходяща комбинация на изчислителни
алгоритми и измервания със средства с известна и доказана точност на измерване.
4)
Методиката
трябва
да
елиминира
потенциален
ефект
от
други
енергоспестяващи мерки, въведени в обекта извън рамките на проекта.
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5)
Методиката трябва да дава възможност за оценка на спестената енергия (по
видове и сумарно) като „крайна енергия“ и „първична енергия“, както и на
екологичния еквивалент спестени въглеродни емисии.
6)
Резултатите от прилагането на методиката трябва да са измерими и
проверими. Те трябва да позволяват прилагане на лек процес на мониторинг и
верификация.
За изясняване на главната роля на методиката за оценка на
енергийните спестявания е разработен пример във вид на Примерен
ЕСКО договор по реално изпълнен ЕСКО проект в промишлено
предприятие. Като неразделна част от примерния договор е
разработена Методика за оценка на спестената енергия по договор с
гарантиран резултат за пакет от три енергоспестяващи мерки.

2.8 Етап управление на проекта след изпълнение на ЕСМ. Поддръжка
на съоръжения и оборудване за периода на договора, мониторинг
на резултати
Правилното управление на проекта, в периода на изплащане на дълга по
договора,

гарантира устойчивост на постигнатите енергийни спестявания спрямо

гарантираните.
Управлението се извършва в две основни направления:
а) Измерване и проверка на резултатите от спестяванията. Разработване на план
за измервания и проверка в процеса на мониторинг на техническите
параметри на гарантирания резултат.
б) Управление на енергията в предприятието. Енергиен мениджмънт. Отчетност.
Управление на техническия и финансовия риск в периода на ЕСКО договор.
Във

времето

на

върховите

технологии

на

продуктите,

равнището

на

технологичните познания по отношение на технологиите за измерване също е обект
на постоянно развитие. Това позволява на ЕСКО компанията да предвиди в
техническите

проекти

високотехнологични

за

изпълнение

измервателни

уреди

на
с

енергоспестяващите

висока

степен

на

мерки

точност

на

измерванията.
Качеството на събраните данни от измерванията в процеса на мониторинг има
ключова роля за измерване на технически величини, необходими при прилагане на
методиката за оценка на енергийните спестявания. Ето защо в типовия договор са
предвидени клаузи, които еднозначно определят задълженията на страните по
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отношение на измервания, събиране, обработване, анализ и използване на данните
от измерванията в периода на мониторинг.
Съществуват два вида данни:
-

структурирани данни, които се обособяват в определени категории и се
използват

от

експертите,

когато

прилагат

методиката за

енергийни

спестявания
-

неструктурирани данни, които се регистрират пряко от измервателните
уреди и се обработват в структурирани масиви, необходими за енергийните
анализи.

Като полезен модел и база за разработване на план за измервания в етапа на
мониторинг може да се ползва Международен протокол за измерване и
проверка

на

резултатите,

изготвен

от

Организацията

за

оценка

на

ефективността12. Протоколът позволява да се разработи план за измерванията със
специфични параметри, необходими за проследяване в процеса на мониторинг на
топлофизични величини. Планът за измервания може да се изпълнява в рамките на
сертифицирана система за управление на енергията по стандарт БДС EN ISO 50001
„Система за управление на енергията/Енергиен мениджмънт“, но може да се
изпълнява и извън такава система, ако предприятието не е сертифицирано по
посочения стандарт.
Общи насоки за съставяне на план за измерване и проверка на параметри
1)
Идентифициране на независимите променливи, които влияят върху
разхода на енергия (например обем на производството, външна температура);
2)
Набелязване на точките, границите и периодите на измерванията,
честотата, уредите за измерване, начина на систематизиране и представяне
на данните във вид, в който да има сравнимост на резултатите във времето;
3)
Набелязване на всички статични фактори, които имат отношение към
изходните данни за енергията (например експлоатационни условия, сменен
режим, осветеност, температура и влажност на въздуха, кратност на
вентилацията, параметри на микроклимата, когато не се изискват от
технологичния режим или когато такива се изискват от технологичния
режим);
4)
Идентифициране и опис на всички налични уреди за търговско
измерване на доставчиците на енергия, които са налични в предприятието и
редовен преглед на документацията за тях;
5)
Действително измерване. Снемане на данните от използваните уреди,
обработка и систематизиране на данни на експертно ниво. Разработване на
бланки за запис на измерванията;
12

Организацията за оценка на ефективността www.evo-world.org
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6)
Сравнителен анализ на измерените параметри за предвидените с
методиката периоди на измерване;
7)
Оценка на очакваната точност на измерванията, специфични условия
при които са събрани и измерени данните, оценка на качеството на данните
за целите на мониторинга;
8)
Други измервания, предвидени в методиката за оценка на енергийните
спестявания.

3 ЕСКО ДОГОВОР СЪС СПОДЕЛЕНИЕ СПЕСТЯВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ
ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Основната отличителна черта на модела със „споделени спестявания“ е това, че
той е споразумение/договор за финансиране, в което частна ЕСКО компания
предлага

да

изпълни

предимно

капиталови

подобрения

за

инсталиране

на

високоефективно оборудване с по-добри енергийни характеристики, при което се
реализира спестяване на разходи за енергия. Клиентът, ползващ се от проекта за
енергийна

ефективност

в

този

вариант,

изплаща

договорения

процент

от

първоначалните разходи чрез спестяванията от сметките за енергия.
Основното предимство на този модел е, че той има добавена стойност
през цената на енергията.
Предложеният вариант на Типов ЕСКО договор със споделени спестявания
(без претенции за пълна изчерпателност) се стреми да защити балансирано
интересите на двете страни, като значимата част от експертизата за реализиране на
договора е дадена на ЕСКО компанията. Предимството на предложения вариант на
типов

договор

се

състои

в

това,

че

договорът

предвижда

възможност

за

прекратяването му след изпълнение на предварителния Етап 1 от възможните три
етапа на изпълнение. Ключовите дейности, които определят ролята на този етап за
цялостното изпълнение на договора и са в компетенциите на ЕСКО компанията или
наети от нея квалифицирани консултанти са:
1) анализ на чувствителността на факторите за оценка на техническия и
финансовия риск за изпълнение на предмета на договора;
2) пазарно проучване и сравнителен анализ на технологични предимства,
технически и експлоатационни характеристики на оборудването, предмет на
договора, оценени по съотношението „разходи-ползи“;
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3) разработване на Методика за оценка на спестените разходи за енергия.

3.1 Гарантиране на резултата и технически параметри на договора за
споделени спестявания
Методиката се разработва за всеки конкретен случай и отчита годишните
парични спестявания от всяка изпълнена енергоспестяваща мярка.
За всяка ЕСМ страните се договарят за следните индикативни годишни
технически и финансови параметри на оборудването, предмет на договора, като
едновременно с това определят и коя от тях е отговорна за поддържане на
съответните параметри за целия срок на договора (таблица Т 004):

Таблица 4 Технически и финансови параметри при типов договор за
споделени спестявания

№

Описание

1
1

2
Инсталирана мощност, P
Производителност - договорено базово
производство, Wb
Средна използваема мощност при договорено
базово производство, Pср.
Време на работа при договорено базово
производство
Годишен разход на енергия след ЕСМ при
договорено базово производство, BHC,H
Годишни разходи за енергия след ЕСМ при
договорено базово производство
Годишно спестяване на енергия след ЕСМ,
FES, IND
Фактор на енергийните спестявания, ESR
Емисии CO2 след ЕСМ при договорено базово
производство
Емисионен фактор, ЕFgrid,reducedco2
Спестени емисии CO2 след ЕСМ при
договорено базово производство
Средногодишна цена на енергия
Разходи за експлоатация и поддръжка (O&M)
Парични спестявания от нетни преки

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Мерна
единица

3
kW
тона,
m2,брой…./год.

Т 004

Страна по
договора,
отговорна за
изпълнение и
поддържане
Стойност
на
съответната
стойност за
целия срок
на договора
4
5
Изпълнител
Възложител

kW

Възложител

h/год.

Възложител

kWh/год.

Изпълнител

лв./год.

Изпълнител

kWh/год.

Изпълнител

%

Изпълнител

ton/год.

Изпълнител

t CO2/МWh

Изпълнител

ton/год.

Изпълнител

лв./МWh
лв./год.
лв./год.

-------------Възложител
Изпълнител
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15
16
17
18

енергийни спестявания
Парични спестявания от нетни косвени
енергийни спестявания /Ако е приложимо/
Спестяване на оперативни разходи
Общо спестяване на парични средства
Общо спестени разходи за енергия след ЕСМ
(общо спестени парични средства след ЕСМ)

лв./год.

Изпълнител

лв./год.
лв./год.

Възложител
Изпълнител

лв./год.

Изпълнител

3.2 Общи насоки към разработването на методика за оценка на
споделените спестявания
Методиката включва основните понятия и технически показатели, предмет на
договарянето.
Основен неенергиен показател и в този договор е договореното базово
производство, Wb.
1) В случай, че производството не се променя след изпълнение на ЕСМ (след
доставката

и

монтажа

на

новото

енергоспестяващо

оборудване),

годишното

спестяване на енергия FES, IND в kWh/год. се определя като разлика между годишния
базов разход на енергия преди ЕСМ и годишния разход на енергия след изпълнение
на ЕСМ
FES, IND = BHC,C - BHC,H , kWh/год.

(13)

където:
FES, IND е годишното спестяване на енергия след ЕСМ, kWh/год.;
BHC,C – базовият разход на енергия преди ЕСМ; kWh/год;
BHC,H – разход на енергия след ЕСМ, kWh/год.
Базовият разход на енергия в този случай се определя въз основа на
основната линия на енергийно потребление преди подмяната на оборудването.
2) В случай, че производството се променя след изпълнение на ЕСМ (след
доставката

и

монтажа

на

спестяване на енергия FES,

новото
IND

енергоспестяващо

оборудване),

годишното

в kWh/год. се определя като разлика между

нормализирания базов разход на енергия преди ЕСМ и годишния разход на
енергия след изпълнение на ЕСМ. В този случай, се изчислява специфичното
спестяване на енергия за единица продукция:

ES

IND



BHCC
BHCН

, kWh/единица продукция (тона, m2,брой….) (14)
Wi
Wb
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където:
Wi е производството (произведената продукция) преди ЕСМ в съответстващата
му мерна единица тона, m2,брой и т.н.;
Wb - е договореното базово производство (произведената продукция) след
ЕСМ, тона, m2,брой и т.н.
Нормализираният (базов) годишен разход на енергия преди ЕСМ се
определя като произведение на годишния разход на енергия по основна линия на
енергопотребление и коефициент на нарастване на производството преди и след
ЕСМ:

BHC

C

 BHCC .

Wb
, kWh/год.
Wi

(15)

Базовият разход на енергия в този случай се нормализира и определя,
въз основа на базова линия на енергийно потребление преди подмяната на
оборудването.
Основното базово правило, в този случай, е че разходът за енергия
може да се сравнява само за едно и също количество произведена
продукция.
Разходът на енергия след ЕСМ се изчислява на база техническите параметри
на оборудването, предмет на доставка по ЕСКО договора (средна използваема
мощност при договорено базово производство, Pср, производителност, време на
работа при договорено базово производство и пр.).
Напредъкът

на

избраната нова технология на оборудването,

предмет

на

договора, се отчита през постигнатите преки и косвени енергийни спестявания.
Косвените енергийни спестявания се изразяват в спестена енергия от намаляване
на брака, производство на продукция второ качество, намаляване на разходите за
обслужване и ремонт, намаляване на разходи за доставка на материали.
Годишното спестяване на енергия се изчислява като уравнение (1) се изчисли с
BHC*C.
Във всички други случаи, които изискват специфичен подход при
изчисляване на спестената енергия и паричният й еквивалент,
методиката се структурира, съобразно спецификата на мярката за
енергоспестяване, а клаузите в договора се допълват с приложимите
технически параметри за конкретната мярка, както е показано в следващия
пример.
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Пример:
Изчисляване на спестената електрическа енергия от промяна на режима
на работа на компресорите в обувен завод.
За реализиране на спестяване на електрическа енергия от

работата на

компресорите е изпълнена мярка "Осигуряване на студен въздух за компресорите".
Инсталиран

е

електромер,

отчитащ

консумираната

електроенергия

от

компресорите.

Фиг.1
Разход на
електроенергия за
сгъстен въздух
и произведена
продукция за месец
ноември 2018 г.
Идентифицирана е много добра връзка между потребената енергия за сгъстяване
на въздуха и произведената продукция, както е показано на Фиг. 1. Тъй като
количеството сгъстен въздух не се измерва, произведената продукция е приета за
косвена оценка за големината му.
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В компресорното отделение работят два компресора "HAFI", един "AGRE" и един
български

бутален

компресор.
използват

Основно
двата

компресора
които

се

винтови

"HAFI",

е

за

предвидена

енергоспестяващата мярка.
Буталният

компресор се

използва

рядко.

разходва

Той

значително

количество енергия (за м.
ноември той е използван
на 29 число, което ясно се
вижда

от

фигурата).

Затова дните, в които се
използва, са изключени от
оценката.

Фиг.2 Температура и плътност на въздуха

Енергоспестяващият
ефект на мярката се обуславя от по-високата плътност на студения въздух. На
графиката на Фиг.2 е изобразена зависимостта на плътността на въздуха (при
атмосферно налягане и относителна влажност 50%) от температурата му.
Преди въвеждане на мярката температурата на засмуквания от компресорите
въздух е по-висока от 20-25 оС.
По

месечно

регистрираната

електрическа

енергия

за

сгъстен

въздух

и

произведената продукция за периода 4-28 ноември 2018 год. е определен
специфичният

разход

за

единица

продукция,

преди

въвеждане

на

мярката

(компресорите са работили изцяло с въздух от помещението):
Разход на електрическа

Произведена продукция

енергия

Специфичен разход на
електрическа енергия

kWh

чифта обувки

13216

58678

kWh/чифт
0.225

Очакваният месечен разход на електрическа енергия за сгъстен въздух, при
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положение, че компресорите работят с въздух от помещението, може да се оцени
като произведение на месечната продукция и специфичния разход на електрическа
енергия:
Nпрогнозирано = n . 0.225, kWh/месец,
където:
n - чифта произведени обувки за месеца след въвеждане на мярката.
Спестената електрическа енергия е резултат на засмукване на външен въздух.
Представлява

разликата

между

измерената

по

електромера

Nизм.

енергия

и

изчислената Nпрогнозирано: N = Nпрогнозирано - Nизм
Техническият,

търговският

и

финансовият

риск

за

изпълнение

на

предвидените в договора дейности и мерки за повишаване на енергийната
ефективност и в този случай се поемат изцяло от изпълнителя – ЕСКО компанията.
Паричните спестявания се изчисляват като еквивалент на спестената
енергия за една година, по актуални цени за енергийните ресурси,
използвани в предприятието.

74|79

РЕЧНИК
Термин

Значение

Енергийна ефективност

Съотношението

на

(съгласно Директива 2012/27/ЕО)

производителност,

изходното

услуга,

стока

количество
или

енергия

спрямо вложеното количество енергия
Подобряване на енергийната

Повишаване

на

енергийната

ефективност

в

ефективност

резултат на

технологични, поведенчески

(съгласно Директива 2012/27/ЕО)

икономически промени

Икономии на енергия

Количеството спестена енергия, определено чрез

(съгласно Директива 2012/27/ЕО)

измерване и/или преценка за потреблението преди

и/или

и след прилагането на мярка за повишаване на
енергийната ефективност, като същевременно се
осигурява нормализиране на външните условия,
които оказват въздействие върху потреблението на
енергия
Енергийна услуга

Материална изгода, полза или стока, получени при

(съгласно Директива 2012/27/ЕО)

съчетаване на енергията с технология за енергийна
ефективност

или

с

действие,

което

може

да

обхваща експлоатацията, поддръжката и контрола,
необходими за осигуряване на услугата, която се
предоставя въз основа на договор и е доказано, че
при нормални обстоятелства води до подлежащо на
проверка

и

измерване

или

на

преценка

подобряване на енергийната ефективност и/или до
икономии на първична енергия
Доставчик на енергийни услуги

Физическо или юридическо лице, което предоставя

(съгласно Директива 2012/27/ЕО)

енергийни услуги или други мерки за подобряване
на енергийната ефективност в инсталация или
помещения на краен клиент

Краен клиент

Физическо или юридическо лице, което купува

(съгласно Директива 2012/27/ЕО)

енергия за свое собствено крайно потребление

Договор за енергоспестяване с

Договорно споразумение между бенефициера и

гарантиран резултат, ЕСКО договор,

доставчика

договор с гарантиран резултат

енергийната ефективност, обект на проверки и

(съгласно Директива 2012/27/ЕО)

наблюдение по време на целия срок на действие на
договора,

на

като

мярка

съгласно

за

подобряване

това

на

споразумение

инвестициите (труд, доставки или услуги) в тази
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мярка се изплащат по отношение на договорно
гарантирано

равнище

енергийната

на

ефективност

критерий

във

подобряване

или

връзка

друг
с

на

договорен
енергийните

характеристики, напр. финансови икономии
ЕСКО компания, ЕСКО дружество

Изпълнител по договор с гарантиран резултат

Модел на споделено спестяване

ЕСКО

компанията

урежда

финансирането

на

първоначалните капиталови разходи за проекта и
носи отговорност за

изплащане на дълга към

кредитора,

този

като

по

начин

поема

целия

финансов, технически и търговски риск. Клиентът
заплаща

на

ЕСКО

компанията

предварително

определен процент от постигнатите икономии.
Модел на гарантирани спестявания

Клиентът финансира проекта и погасява дълга към
кредитора,

поемайки

кредитния

риск.

ЕСКО

компанията гарантира на клиента реализиране на
енергийни спестявания и съответно поема риска за
изпълнението.
Промишлена система

Обособена съвкупност от производствени сгради,

(съгласно Закон за енергийната

съоръжения,

ефективност)

спомагателни

технологично
стопанства,

оборудване

в

рамките

на

и
която

предприятие осъществява дейност за производство
на стоки или предоставяне на услуги
Енергийно обследване

Систематична

процедура

с

цел

получаване на

(съгласно Директива 2012/27/ЕО)

адекватна информация за съществуващия профил
на потреблението на енергия на дадена сграда или
група от сгради, на промишлено или търговско
съоръжение или инсталация или на частна или
обществена
количествено

услуга,

за

идентифициране

определяне

на

и

икономически

ефективните възможности за икономии на енергия
и за докладване на резултатите
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