


Визия

Енергийна Ефективност  - v. 2.0

Интегриран подход

Комплексни продукти и услуги

Пазарни модели

Дългосрочни отношения

Устойчиви резултати
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Компетенции

Инженерни

Технологични

ФинансовиПравни

Методически
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Пазар

Финансов 
сектор
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Практика

Структуриране на  ЕЕ проекти

Нормативна рамка

Отчитане на гарантирания резултат

Плаващи компоненти

Собственост / Отговорности / Права

Предпоставки за надграждане
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Примери (1)

Хотелски комплекс с хибридна 
система на природен газ

предварителен  анализ 

٭5 хотелски комплекс в България с 320 стаи, плувен басейн и 
СПА-център, работещ целогодишно.

Сега: Отопление и Климатизацията чрез електрически котли, 
електрически чилъри и котли на природен газ.

Възможност: Замяна с една хибридна система на природен газ 
(Hy-REC).

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Член на АЕЕ

Годишни енергийни разходи БЕЗ Hy-REC € 580 038

Годишни енергийни разходи С Hy-REC € 418 294

Икономии от Hy-REC € 161 744

Срок на откупуване на Hy-REC 3.2 год.

Полезен живот на Hy-REC 13 год.6



Завод за пластмаса със система за 
тригенерация

реализиран  проект

Завод за пластмаса в Италия с изградена система на природен 
газ за тригенерация (електричество, топлина, охлаждане)

Преди: Годишно потребление на електроенергия за нуждите на 
производствения процес и за охлаждане – 20 000 MWh

Сега: Тригенерационната система на природен газ работи 
денонощно и произвежда 5 000 MWh / год. електричество за 

производствени нужди и 9 000 MWh / год. за охлаждане.

РЕЗУЛТАТИ:

Член на АЕЕ

Икономии от
системата

40% по-ниски разходи за 
електричество

Срок на откупуване на
системата > 3 год.
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Примери (2)



Договори с гарантиран резултат 
/ ЕСКО  договори /

Портфолио от 17 проекта, реализирани в България 
в периода 2007-2017 г.

Договорите с гарантиран резултат (ЕСКО), на основание 
Закона за енергийната ефективност, са работещ 

инструмент за реализиране на енергоспестяващи мерки при 
публични клиенти (държавни / общински сгради и системи)

РЕЗУЛТАТИ: 

„Алмина 
Консулт“ 

ЕООД

Член на АЕЕ
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Примери (3)

Средна стойност на ЕСКО договора 342 822 лв.

Средна икономия на енергийни разходи 382.2 MWh / год.

Среден срок на откупуване 6.8 год.

Среден размер на спестени CO2-емисии 228 т / год.



Договори с гарантиран резултат 
/ ЕСКО  договори /

РЕЗУЛТАТИ:

„Алмина 
Консулт“ 

ЕООД

Член на АЕЕ
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Примери (3)



Договор с гарантиран резултат 
- УМБАЛ „Св. Георги“ /Пловдив/

75 000 м2 РЗП    /    Период на договора: 2011 – 2017 г.

РЕЗУЛТАТИ: 

10

Примери (4)

Стойност на ЕСКО договора 3 688 719 лв.

Икономия на енергийни разходи 6 330 MWh / год.

Срок на ЕСКО договора 6 год.

Размер на спестени CO2-емисии 2 134 т / год.

Член на АЕЕ
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Примери (5)

Обект „Умна стая“
- 119 СУ /София/

Автоматизация на отопление и 
осветление, и въвеждане на 

поведенчески енергоспестяващи 
мерки в учебна стая и коридор 

Членове на АЕЕ



Интерактивна платформа за 
информационни услуги
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Примери (6)

Член на АЕЕ



АЛИАНС ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Кирил Райчев
Председател

бул. „Димитър Списаревски“ № 3, офис 203 / офис 301
София 1592

E: office@alliance-ee.bg
M: +359 894 602 249

www.alliance-ee.bg
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