
Ние  инвестирамe, 
Вие спестявате! 

Финансиране на проекти за внедряване на 
енергоспестяващи мерки чрез механизмите на 
ЕСКО договори и договори за енергийни услуги и 

ползите от белите сертификати 



Кои сме ние? 

• „Джи Ви Ай“ ООД е компания, която предлага енергиен мениджмънт, 
подобряване на енергийната ефективност и намаляване на крайните 
енергийни разходи; 

• Внедряване на иновационни решения и продукти с висок коефициент на 
енергийна ефективност;    

• Финансиране на предложените от нас мерки с договор за гарантиран 
резултат – ЕСКО договор; 

• Изпълнение на договори за енергийноефективни услуги; 
• Мониторинг на реализираните мерки; 
• Доставка на ел. енергия; 
 

 



Устойчивост  
в енергийната ефективност 



ЕСКО договори Изграждане Проектиране 

ОВиК решения 

Внедряване на 

ВЕИ LED осветление 
Технологични 

решения 

Мониторинг 



Енергийни проблеми на ВиК дружествата 

Основен консуматор на ел. енергия са помпите и 
съоръженията в пречиствателните станции 

 

• Помпени агрегати с ниско КПД 

• Резервоари без нивомерене и управление на помпите по ниво и 
съобразно тритарифното отчитане на ел. енергия 

• Голямо количество реактивна енергия (нисък cosϕ) 

• Регулиране на работата на центробежни помпи чрез дроселиране 
или пристъргване на работното колело 

• Високи разходи на новоизградени пречиствателни станции 



Енергийни проблеми на ВиК дружествата 

• Отчитане и заплащане на изразходваната ел. енергия от страна на 
ниско напрежение 

• Неефективно отопление/охлаждане на сградния фонд 

• Неефективни осветителни инсталации 

• Неизползване на енергията от ВЕИ 

• Липса на цялостна система за енергиен мониторинг и контрол 

• Липса на достатъчно средства за финансиране на 
енергоспестяващи мерки 



Цялостни решения за помпени системи 

• Обследване на работните 
режими на съществуващите 
помпени системи и опеделяне 
на реалните работни точки 

• Изчисляване на реалния КПД 

• Подмяна със съвременни 
високоефективни помпени 
агрегати 

 

 



Цялостни решения за помпени системи 

• Изгаждане на нивомерни 
системи в резервоарите за 
вода 

• Настройка на работата на 
помпите, съобразно нуждите 
на консуматорите и 
тритарифно отчитане на ел. 
енергия 

• Инсталиране на СКАДА 
системи 

 



Цялостни решения за помпени системи 

• Редуциране на реактивната 
енергия чрез инсталиране на 
комплексни кондензаторни 
устройства 

• Подтискане на хармоници чрез 
пасивни и активни филтри 

 



Цялостни решения за помпени системи 

• Подмяна на трансформатори с 
нови, високоефективни и 
отговарящи на актуалните 
енергийни нужди 

• Изпълнение на цялостния 
процес по промяна на 
отчитането на ел. енергия от 
ниско към средно напрежение 

• Съдействие при преминаване 
на свободния пазар на ел. 
енергия 



Иновативни решения за сградния фонд 

• Подмяна на съществуващото 
осветление с модерна 
високоефективна LED система 

• Инсталиране на сензорни 
датчици за включване и 
изключване на осветлението 

• различни сценарий за 
управление  и създаване на 
различни работни времеви 
графици  

• Всички параметри на системата 
могат са се следят и на 
компютър през ethernet мрежа 



Иновативни решения за сградния фонд 

• Високоефективни системи за 
отопление/охлаждане 

• Инсталации за производство на 
битовогореща вода 

• Утилизация (усвояване) на 
топлинната енергия от 
отпадъчната вода 

• Акумулатори за съхранение на 
топлинна енергия 

• Изграждане на BMS системи за 
енергиен мениджмънт 



Внедряване на ВЕИ за собствени нужди 

• Инсталиране на фотоволтаични 
панели 

• Използване на енергията на 
водния поток за производство на 
ел. енергия 

• Когенерация чрез газ от 
метантанкове 

• Използване на геотермална 
енергия 

• Инсталиране на вятърни  централи 



Реализирани проекти 

Доставка и монтаж на когенератор в ПСОВ Кубратово  
• Инвестиция 2,7млн. € 
• Период на възръщаемост 24 месеца 
• Производство на 107% от енергийното потребление 

Подмяна на осветлението в административната сграда на ВиК Враца 
• Подменени 342 бр. осветителни тела 
• Спестяване 59% от разхода за осветление (3800лв/год) 
• Срок на договора 48 месеца 

Решение на отоплението и производството на БГВ в ХВ Среченска бара,   
Възложител ВиК Монтана 
• Смяна на отоплителната инсталация от въглища към термопомпи вода-вода 
• Инсталиране на иновативни концентрирани термосоларни колектори за производство на 

БГВ 
• Разходи преди мерките: 63 370 лв/год 
• Разходи след прилагане на мерките: 12 369 лв/год 
• Спестяване 80% 
• Срок на договора 48 месец 



Реализирани проекти 
Фотоволтаична централа Солар Гранит 

• Мощнист 1,3 МВ 
• Инвестиция 2млн. € 

Термосоларна система Си Комерсиал 7 
• Постигната икономия 30% от разходите за газ 

Подмяна на осветлението с LED в завод 
Шенкер България 
• Подменени 738бр. осветителни тела 
• Спестяване 59% от разхода за осветление 

(8915€/год) 
• Срок на договора 34 месеца 

Топлофикация на биомаса гр. Ихтиман 
• Мощност 3МВ 
• Потенциал за увеличаване до 10МВ 
• Срок за изпълнение 8 месеца 





Финансиране на енергоспестяващи мерки 
чрез ЕСКО договор 

Договорът за енергоспестяване с 
гарантиран резултат /ДГР/ е 
специфичен търговски Договор и 
икономически ефективен 
инструмент за намаляване на 
енергийните разходи основно в 
сградния фонд.  

При него, компания за енергийни 
услуги /ЕСКО/ предоставя 
персонализиран пакет услуги за 
енергийна ефективност, който 
включва планиране, изграждане, 
експлоатация  и поддръжка, 
оптимизация, покупка на гориво, 
/cъ/финансира не и промяна в 
поведението на потребителите.  



Стъпки за реализиране на ЕСКО договор 

Сключване на 
договор и 
извършване на 
енергийно 
обследване от 
сертифицирана 
фирма, 
проектиране и 
финансов 
инженеринг 

 

Провеждане на 
тръжна 
процедура и 
избор на 
изпълнител 

 

Изпълнение на 
заложените в 
енергийното 
обследване 
мерки 

 

Извършване на 
ежегоден 
мониторинг на 
постигнатите 
резултати 

 



Договори за енергийноефективни услуги 

Енергийноефективните услуги имат за цел комбиниране доставката 
на енергия с енергоефективна технология и/или с действие, което 
обхваща експлоатацията, поддръжката и управлението, 
необходими за предоставяне на услугата, и водят до проверимо, 
измеримо или оценимо повишаване на енергийната ефективност 
и/или спестяване на първични енергийни ресурси 



Бели сертификати 

• Белите сертификати са ценни книжа, удостоверяващи постигането 
на енергийни спестявания от различни лица чрез реализация на 
проекти/мерки 

• Тяхното икономическо остойностяване е допълнителен стимул, 
предвид пазарното ориентиране на самите мерки, за реализиране 
на енергийни спестявания. 

• Сертификатите биват генерирани основно от незадължени лица, 
които реализират проекти за енергийни спестявания при крайния 
потребител на пазарен принцип. Сертификатите могат да бъдат 
генерирани и чрез реализация на проекти за енергийна 
ефективност, които се различават от обичайната бизнес практика 
на пазара. 



Бели сертификати 

• Белите сертификати са едновременно счетоводен инструмент, 
който доказва, че определено количество енергия е спестено на 
определено място и за определен период от време. Успоредно с 
това, белите сертификати са и търгуем инструмент, който 
принадлежи първоначално на лицето, реализирало спестявания 
чрез изпълнение на проект за енергийна ефективност или е 
придобило в последствие правата върху тези спестявания, тъй 
като белия сертификат може да бъде регистриран и търгуван. 

• Сертификатите се изтеглят от обръщение след като бъдат 
използвани от индивидуално задължено лице, за да докаже 
постигнати цели спрямо предварително зададена цел. В края на 
периода за изпълнение, след като се установи дали 
задължението е изпълнено, съответният брой сертификати се 
отписват от сметката на задължения контрагент. 

 



Бели сертификати 

• Съществен елемент от схемата на ТБС е наличието на компании 
за енергийна ефективност (EСКО).  

• По дефиниция тези дружества сключват споразумения за 
енергийна ефективност (EnergyPerformanceContract – EPS) със 
своите клиенти, като в основата стои гаранцията за постигане на 
поставените цели. Договорният модел може да бъде базиран на 
„споделени икономии” или „гарантирани икономии”. Разликите 
произхождат от различни модели на финансиране и разделяне на 
риска между компанията и клиента 



Заинтересованите страни и техните взаимоотношения 



Ключови предимства на пазара за ТБС 

• Сертифициране удостоверяващо достигане на договорената цел; 

• Въвеждане на цели за търгуване при най-ниски разходи; 

• Потенциал за енергийни спестявания и нови участници, които 
към момента не са покрити от други инструменти; 

• Намаляване тежестта върху обществения бюджет; 

• Стимулиране на ЕСКО пазара. 



БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


