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Проектът “Договори с гарантиран
резултат плюс” (EPC+) подкрепя
създаването на партньорства
(клъстери) на малки и средни
предприятия (МСП), предлагащи
иновативни енергийни услуги.
Всяко партньорство предоставя
стандартизирани пакети с
енергийни услуги за
изпълнението на проекти,
свързани с договори с гарантиран
резултат (ДГР).
Дейностите по проекта също така
включват разработване на
финансов и технически
инструментариум, модели на
договори за партньорства на МСП
и за договори с гарантиран
резултат. Нашият опит показва, че
този подход до голяма степен
помага за разрешаването на
сложните технически и договорни
казуси на съществуващите ДГР.
Освен това, ние разпространяваме
информация относно дейностите
на проекта сред доставчиците по
ДГР, предимно МСП, и

публичните и частните
организации в енергийния сектор,
занимаващи се с енергийна
ефективност и възобновяема
енергия в цяла Европа. В тази
връзка каним всички
заинтересовани организации да
разпространят тези дейности на

Иновативен модел за
предоставяне на енергийноефективни услуги на МСП
посредством
стандартизирани,
технологично специфични
пакети с енергийни услуги
за ДГР.
пазара за енергийна ефективност
в техните страни. Проектът ДГР+
започна през м. март 2015 г. и ще
завърши през м.февруари 2018 г.

европейски държави: Австрия,
Белгия, България, Германия,
Гърция, Ирландия, Испания,
Италия, Португалия, Словения,
Чехия.
Участниците в проекта са
енергийни агенции,
консултантски компании, едно
сдружение на ЕСКО компании и
университети, притежаващи
съответния професионален опит.
Посетете нашата страница в
интернет: www.epcplus.org

Дейностите по проекта се
изпълняват в единадесет

Разпространение
на информация

Енергийната ефективност - бизнес за
европейските МСП
Енергийната ефективност е не
просто предизвикателство пред
енергийната политика на
европейско и национално
равнища, поради поставените
амбициозни цели за 2020 и 2030
г., но е и потенциален бизнес за
компании, които предоставят
услуги в тази област.

възможност да предлагат
цялостни енергийни услуги и да
се конкурират с големите
компании. Възможно решение на
този проблем е създаването на
партньорства на малки и средни
предприятия за предоставяне на
иновативни енергийно-ефективни
услуги.

От друга страна, МСП рядко имат

Участниците в партньорствата

Партньорства на МСП за
предоставяне на
иновативни енергийноефективни услуги клъстери, изпълняващи
висококачествени договори
с гарантиран резултат.
имат различна специализация
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Енергийната ефективност - бизнес за европейските
МСП (продължение)
(напр. енергийни обследвания,
ефективно осветление, ОВК,
биомаса, слънчеви инсталации
и пр.), като по този начин

взаимно се допълват, така че да
предложат цялостна и
стандартизирана енергийна
услуга.

Всяка компания е
специализирана в
някаква област, свързана
с енергийната
ефективност, и
партньорството предлага
стандартизирани пакети с
енергийни услуги за ДГР.

Създаване на партньорства на МСП за
предоставяне на иновативни енергийни
услуги
До края на февруари 2016 г. ще
бъдат създадени най-малко 12
партньорства на МСП за
предоставяне на иновативни
енергийни услуги, по едно във
всяка от страните - партньори
по проекта. В едно
партньорство участват между 3

и 5 малки и средни
предприятия.
Повечето членове на
партньорствата са инженерни
компании, консултанти и
доставчици на енергийни
услуги.
Сътрудничеството на
независими компании
позволява да се предлагат
допълващи се и иновативни

енергийни услуги. За малките и
средните предприятия това е
възможност да предоставят
услуги, каквито не биха могли
да предлагат самостоятелно.
Партньорството може да се
разглежда като гъвкава и лесно
адаптивна ЕСКО компания.
Подобни услуги представляват
сериозна алтернатива на
стандартните услуги в областта
на енергийната ефективност,
предоставяни от големите
ЕСКО компании.
През октомври и ноември 2015
г. бяха проведени работни
срещи с потенциалните
участници в партньорствата на
МСП във всички държави,
участващи в проекта. Втори
кръг срещи на партньорствата
бе организиран през януари
2016 г.
Процесът на създаване на
партньорство на МСП
завършва с подписване на
договор. Екипът по проекта
EPC+, и най-вече
специалистите от Factor 4 и e7,
разработиха модели на такива
договори, които са

публикувани на страницата на
проекта в интернет.
На разположение са два вида
рамкови споразумения. Едното
е предназначено за уреждане
на отношенията между
принципал и сътрудник, а
другото - между водещ
партньор и няколко на брой
различни партньори.
Още няколко полезни
документа бяха съставени и
публикувани. Документът
“Организационни
инструменти” описва три
различни категории
партньорства. Изборът на
подходящо партньорство
помага да се вникне по-добре в
динамиката и ролите на всеки
един от участниците.
Ръководството за работа с
организационните инструменти
описва различните етапи на
развитие на партньорствата, от
възникването на първоначална
идея до приемането на бизнес
план.
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Обучение по ДГР
Обученията са станали неделима част
от съвременните бизнес модели. Ето
защо проектът EPC+ ще предложи
обучение на МСП, желаещи да се
включат в партньорства, на което ще се
разгледат теоретичните, договорните и
финансовите въпроси, свързани с тези
структури.








Стратегия

Резултатите от проучването също
така ще бъдат използвани за
определяне на основните теми, които
да бъдат обхванати в обучението,
което ще се проведе в периода
между март и септември 2016 г. Това
ще бъде гаранция, че обученията са
адаптирани според специфичните
нужди във всяка една от съответните
държави.

Изпълнение/Гаранция за качество
Работа в партньорство
Потребителски предпочитания на
пазарите на ДГР в страните партньори по проекта

Резултатите от проучването са
показани в долната таблица, като в
червено са отбелязани найнеобходимите теми, а в зелено - наймалко необходимите.

В страните, участващи в проекта, бе
предприето проучване на нуждите от
обучение, резултатите от което бяха
анализирани от Енергийната агенция
на Типърари (ТЕА). Анализът включва Въпросите в проучването бяха
групирани по основни теми,
следните аспекти:
съгласно концепциите на ДГР:

Основни понятия за ДГР
 Основни понятия за ДГР

Проектна идея
 Професионален кодекс за ДГР

Работен процес и сключване на
 Сключване на договори,
договор
договори за обществени поръчки

Финансиране
 Мониторинг и верифициране

Тема

Управление на риска

Общото заключение е, че някои
държави се нуждаят от обучение в
няколко конкретни области:
управление на риска, мониторинг и
верифициране, сключване на
договори и на договори за
обществени поръчки.

Държава
Гърци Герман
я
ия

Белгия

Австри
я

Ирлан
дия

Испан Португ
ия
алия

Итал
ия

Чехия

Словен Българ
ия
ия

Основни понятия

1.46

2.03

1.79

2.19

2.37

2.07

1.31

1.93

2.13

2.29

1.29

Професионален кодекс за ДГР
Сключване на договори,
Договори за обществени
поръчки

1.47

3.12

4.19

3.67

2.60

2.55

1.06

2.55

2.31

2.93

1.94

1.19

1.92

1.88

3.28

2.50

3.65

1.25

2.60

3.75

3.43

2.75

Мониторинг и верифициране

1.41

3.38

2.19

3.83

2.65

3.20

1.36

2.40

3.31

3.64

2.38

Рискове
Изпълнение/Гаранция за
качество

1.81

2.54

3.25

2.33

3.40

4.00

1.89

3.50

2.00

3.29

3.13

1.06

0.85

1.75

1.67

1.70

1.40

0.89

1.20

2.13

2.00

1.63

Работа в партньорство

1.28

1.50

1.69

2.22

1.75

1.65

1.03

1.55

2.38

2.29

1.50

Потребителски предпочитания

0.84

1.62

1.75

1.83

2.15

2.15

1.08

1.65

2.81

2.57

1.88

Разпространение на информация
Разпространението на информация,
свързана с проекта и неговите
резултати е важна част от
изпълнението на проекта.
Ние изработихме и разпространихме
брошура, запознаваща с основните
идеи на проекта EPC+ и преведена
на езиците на партньорите по
проекта.
Страницата на проекта в интернет е
напълно завършена и редовно се
обновява с документи, новини,
информация за работни срещи и

дейности на европейско и
национално ниво.
Европейската кампания за
популяризиране на дейностите по
проекта EPC+ вече започна!!!

Ние предоставяме информация на
доставчиците на енергийни услуги,
предимно МСП, на обществените и
частните компании в цяла Европа.
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Предстоящи дейности

Новини

Техническа документация и модели на



Във всичките 11 държави, участващи в проекта,
бяха проведени първоначални срещи за създаване
на партньорства на МСП. До края на миналата
година бяха създадени по два клъстера в Испания
(Мадрид и Андалусия) и Португалия; по един в
Гърция (Атина), Белгия, Австрия, Чехия,
България и Великобритания.



Меморандуми за разбирателство бяха подписани
в Гърция (CRES), Белгия (Factor 4) и Испания
(ESCAN).



До края на януари 2016 г. ще бъдат създадени
още 9 партньорства на МСП.



Модели на договори за партньорства на МСП са
публикувани на страницата на проекта в
интернет.

договори
Разработване на техническа документация с описание на
различните стандартизирани мерки за конкретни технологии в
областта на ЕЕ и ВЕИ. Примери за такива мерки са: вътрешно
осветление със светлодиоди и системи за управление,
хидравлично управление на отоплителни системи,
модернизиране на помпи, енергийно-ефективна вентилация и/
или охлаждане, системи за управление на ОВК, обновяване на
котли, слънчеви бойлери, системи за отопление на биомаса,
фотоволтаични панели и пр.

Пилотни проекти
Определяне на потенциални клиенти на партньорствата на
МСП и изпълнение на пилотни проекти. Партньорствата на
МСП заедно с партньорите по проекта ще търсят клиенти,
които биха се включили в пилотни проекти, а също така и

Следете новините по проекта EPC+ в
интернет!

източници за тяхното финансиране.

www.epcplus.org

Координатор

Редактор/Контакт

Координатор на проекта EPC+ е
Центърът за възобновяеми енергийни
източници и енергийни спестявания
(CRES), Атина, Гърция.

Този информационен бюлетин е
разработен от Escan, с активното
съдействие на CRES, e7 и TEA.

CRES е гръцки национален център за
популяризиране на възобновяемите
енергийни източници, рационалното
използване на енергията и
съхраняването на енергия.
Съвременният енергиен сектор
поставя високи изисквания, на които
CRES, благодарение на динамичното
си развитие, съумява да отговори в
рамките на националната и
общоевропейската политика и
законодателство в областта на
опазването на околната среда и
устойчивото развитие.
CRES, 19th km Marathonos Ave, 19009,
Pikermi/Athens, Greece

Консорциум

Escan е консултантска компания в
сектора на енергетиката,
специализирана в предоставянето на
консултации относно техническите,
икономическите и финансовите
аспекти на проектите в областта на
енергийната ефективност и
възобновяемата енергия.
www.escansa.com

Български партньор в проекта:
Черноморски изследователски
енергиен център
Ул. Боровец 5, София 1408, България
Тел.: (02) 9806854, 9806855
Е-поща:office@bsrec.bg

abotzios@cres.gr

Проектът EPC+ се финансира от Европейския съюз в рамките на програмата за научни изследвания и иновации
Хоризонт 2020, по силата на грантово споразумение № 649666. Съдържанието на тази публикация отразява
единствено мнението на нейните автори и ИАМСП не носи отговорност за каквото и да е използване на
съдържащата се в публикацията информация.
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