ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ:
1. Споразумение за безвъзмездна помощ № 003D
o
Бенефициент: МЕ
o
Обща стойност на финансирането: 5.3 млн. евро от МФК.
С това споразумение се финансира изпълнението на 3 проекта:
1.1 Проект «Демонстрация на потенциала за намаляване на
нетехническите загуби на електроразпределителната мрежа» - в рамките на
Проекта са доставени 93 566 броя електромери, като бенефициенти по проекта са
седемте електро-разпределителни дружества (ЕРП) в страната – Столично, София
Област, Пловдив, Стара Загора, Плевен, Горна Оряховица и Варна. Общата
стойност на проекта е 5,476 млн. евро, от които 3,017 млн. евро са отпуснати като
безвъзмездна помощ от МФК и 2,459 млн. евро са съ-финансиране от страна на
седемте ЕРП-та.
Начало на проекта: август 2003 г.
Проектът е приключен в средата на 2004 г.
1.2 Програма “План за изпълнение на Стратегията за намаляване на
отрицателните икономически, екологични и социални последици от поранното извеждане от експлоатация на реактори VVER-440 на АЕЦ
“Козлодуй” в сектор неядрена енергетика” - в съответствие с препоръките в
Стратегията за намалявана на отрицателните икономически, екологични и
социални последици от по-ранното извеждане от експлоатация на реактори VVER440 на АЕЦ “Козлодуй” в сектор неядрена енергетика, на 21.06.2006г. е подписан
Договор за Консултантски услуги с консорциума Plejades GmbH, Германия и MVV
Energie GmbH, Германия.
В резултат на направената оценка Консултанта предложи за финансиране по
Програмата 19 проекта и 2 проектни линии на обща стойност 65.6 млн. евро.
4 от проектите са Високо приоритетни и за тях, както и за двете проектни линии
бяха подписании Споразумения за безвъзмездна помощ на Асамблеята на
Контрибуторите на МФК на 05.07.2007г. За останалите 15 приоритетни проекти на
същата Асамблея е получено принципно одобрение. Десет от тях са подписани през
2007 г. и още два през 2008 г.
Начало на проекта: юни 2006 г.
Работата на консултанта е приключила декември 2007 г.
1.3 Стратегически консултант по МФК за периода 2010-2013
Задачите на консултанта са:
-

-

-

-

Проучване на енергийния сектор и оценка на необходимостта от подкрепа,
основавайки се на съществуващите условия на българската икономика, ползите
и рисковете в средно и дългосрочна перспектива и стратегически или
политически цели;
Приоритетните области, включени в оценката: сигурност на енергийните
доставки, обновяване и модернизация на производството, преноса и доставката
на енергия, енергийна ефективност и ВЕИ, опазване на околната среда и
климатични промени;
Разработване на методология и критерии за допустимост за избор на проекти,
които да бъдат финансирани от МФК в периода 2010-2013 г., базирани на
оценката на нуждите на енергийният сектор и на ефекта им за намаляване на
негативните последствия от затваряне на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“;
Идентифициране, чрез отворена процедура на конкретни проекти, които да
бъдат финансирани.

След проведена открита тръжна процедура за Консултант е избрана фирмата
„Плеядес“ България ООД.
В резултат от изпълнението на проекта е проведена процедура за избор на
проектни предложения. Избрани са високо приоритетни проекти, за които през
2012 г. са подписани 7 Споразумения за безвъзмездна помощ.
Начало на проекта: септември 2011
Работата на консултанта е приключила 2012 г.
2. Споразумение за безвъзмездна помощ № 004Е между ЕБВР и "Топлофикация София" ЕАД - Проект “Рехабилитация на топлофикационната система на град
София”
o Бенефициент: "Топлофикация - София" ЕАД
o

Обща стойност на финансирането: 100.66 млн. евро, от които 40
млн. евро от МФК.

Общата стойност на проекта е 90.66 млн. евро и включва съ-финансиране от
Световна банка - 26 млн. евро (заем); ЕБВР - 14.3 млн. евро (заем); ЕС програма
ФАР - 1.56 млн. евро; собствени средства на Топлофикация София -18.8 млн. евро;
безвъзмездни средства от МФK в размер на 30 млн. евро и обхваща дейности по
рехабилитация и модернизация на елементи от топлопреносната система на град
София, като основна цел е подобряване качеството на услугите предоставяни от
Топлофикация “София” АД. Проектът е успешно приключил май 2009.
Отпуснато е допълнително финансиране от МФК в размер на 10 млн. евро. За
продължаване на рехабилитационната програма на дружеството с подмяна на
оставащите 1799 абонатни станции.
В процеса на провеждане на процедурата спестени средства, които са използвани
за рехабилитация на абонатни станции в 136 общински сгради – училища, детски
градини и социални домове, както и за подмяна на около 20 км тръби, част от
топлопреносната мрежа.
Подписан е договор за доставка и рехабилитация на 1915 абонатни станции, към
края на 2011г. са доставени и подменени 1483, останалите ще бъдат подменени до
м. април 2012г.
През м. март 2012г. е сключен договор за доставка на предварително изолирани
тръби.
Начало на проекта: май 2003 г.
Край на проекта – 2013 г.
3. Меморандум за безвъзмездна помощ № 006F - Кредитна линия за енергийна
ефективност и възобновяеми енергийни източници (КЛЕЕВЕИ) за малки проекти
с ползватели частни дружества
o Кредитната линия се администрира от ЕБВР.
o Обща стойност на отпуснатия кредитен ресурс по кредитната линия:
155 млн. евро от ЕБВР.
o Финансиране от МФК: 35.2 млн. евро
Кредитната линия за проекти за енергийна ефективност и ВЕИ е създадената
с 35,2 млн. евро безвъзмездна помощ от МФК и 155 млн.евро кредит, предоставен
от ЕБВР на 7 български банки (ОББ, Юнион Банк, Пощенска банка, Булбанк,

Биохим, Банка ДСК, Райфайзенбанк), с кредитополучатели - представители на
частния сектор.
Кредитната линия се администрира от ЕБВР, като банката е сключила
договор с DAI Europe (преди Bannock Consulting) в сътрудничество с Енkон
сървисис, за предоставяне на консултантски услуги на кандидатите при
подготовката на бизнес планове (планове за рационално използване на енергията)
и заявки за кредит. Удостоверяването на съответствието на проекти с целите на
Кредитната линия, се извършва от Независим енергиен експерт избран от ЕБВР.
Начало на Кредитната линия: май 2004
Край на проекта – 2013 г.
4. Споразумение за безвъзмездна помощ № 007D между МЕ и ЕБВР - Пилотен
проект “Енергийна ефективност в държавни и обществени сгради здравеопазване, образование, култура”, финансиран от Международен фонд
Козлодуй
o Бенефициент: МЕ
o Обща стойност на финансирането: 14.75 млн. евро от МФК.
3.1 В рамките на Пилотен проект “Енергийна ефективност в държавни
и обществени сгради - здравеопазване, образование, култура”, финансиран
от Международен фонд Козлодуй са изпълнени енерго-ефективни мерки: подмяна
на дограма, топлоизолация, реконструкция на котелни, подмяна на абонатни
станции и други в 36 обекта в цялата страна на обща стойност 10,989 млн. лв.
Строително –монтажните дейности по проекта са приключени през месец май
2006г.
Начало на проекта: май 2005 г.
Проектът е приключил юни 2006 г.
3.2 Проект „Енергийна ефективност в обществени сгради”. На
Асамблеята на Контрибуторите на 05.07.2007г. в Лондон е подписано изменения на
Споразумението за безвъзмездна помощ, с което се прави удължаване на Проекта
чрез изпълнение на енерго-ефективни мерки в още 53 сгради в 9 общини
(Козлодуй, Враца, Оряхово, Първомай, Батак, Пловдив-Район Източен, Троян,
Търговище, Карлово) на територията на страната с обща стойност на отпуснатите
безвъзмездни средства 8.25 млн. евро. Строително – монтажните дейности по
проекта са приключени в декември 2009.
Начало на проекта: юли 2008 г.
Проектът е приключил средата 2010 г.
5. Споразумение за безвъзмездна помощ № 008A между ЕБВР и "Топлофикация Перник" ЕАД - Проект “Рехабилитация на "Топлофикация - Перник" ЕАД”
o Бенефициент: "Топлофикация - Перник" ЕАД
o Обща стойност на финансирането: 17.6 млн. евро, от които 10.95
млн. евро от МФК.
Общата стойност на проекта е 17.6 млн. евро, от които: Световна бнка - 5.833 млн.
евро – държавно гарантиран заем; Собствени средства на Топлофикация Перник
0.817 млн. евро и безвъзмездни средства от МФК в размер на 10.950 млн. евро и
включва дейности по рехабилитация на елементи от топлопреносната система на
град Перник, производствените мощности и прилежащо оборудване на
дружеството, респ. рехабилитация на топлопреносната мрежа (предварително
изолирани тръби, компенсатори, модернизация на мрежова и прекачваща помпени
станции и система за мониторинг на топлопреносната мрежа) и рехабилитация на
топлоизточника (реконструкция на цех “въглеподаване”, цех за химическо
очистване на водата и Електростатичен филтър за котел №5).
Начало на проекта: януари 2005 г.

Проектът е приключил април 2009 г.
6. Споразумение за безвъзмездна помощ № 015А между МЕ и ЕБВР - Пилотен
проект “Рехабилитация на улично осветление в общини”
o Бенефициент: МЕ
o Обща стойност на финансирането: 5.5 млн. евро от МФК.
Проектът включва рехабилитация на уличното осветление в 20 общини: Оряхово,
Враца, Правец, Доспат, Златарица, Кочериново, Братя Даскалови, Пирдоп,
Мирково, Бяла, Болярово, Елин Пелин, Горна Малина, Радомир, Етро Поле,
Сливница, Невестино, Вълчи дол, Смолян, Батак. Проекта е от типа пилотен и
финансирането е 100% безвъзмездна помощ. Строително монтажните дейности са
приключили септември 2009.
Начало на проекта: юли 2008 г.
Проектът е приключил ноември 2009 г.
7. Споразумение за безвъзмездна помощ № 19
o Бенефициент: Е.ОН Мрежи България АД
o Обща стойност на финансирането: 8.73 млн. евро, от които 1.8 млн.
евро от МФК.
Проектът е за “Закупуване на инсталация за автоматизирана измервателна система
за контрол на загубите на електричество в преносни мрежи с високо, средно и
ниско напрежение използвани от E.ON BULGARIA GRIDS AD”.
Споразумението е прекратено поради неизпълнение на проекта от страна на
Бенефициента.
8. Споразумение за безвъзмездна помощ № 20А
o Бенефициент: Електроразпределение „Столично” АД
o Обща стойност на финансирането: 3.854 млн. евро, от които 0.82
млн. евро от МФК.
Проектът е за “Подмяна на стри, 20-30 годишни, трансформатори с фактор на
работно натоварване по-малък от 60% с нови такива с по-висока ефективност и
намалени загуби в Столичен, Софийски и Плевенски региони”.
Начало на проекта: септември 2008 г.
Проектът е приключил.
9. Споразумение за безвъзмездна помощ № 21
o Бенефициент: CNG Марица ООД
o Обща стойност на финансирането: 5 млн. евро, от които 1.3 млн.
евро от МФК.
Проектът е за “Изграждане на система за доставка на природен газ за 13 града в
Южно-Централния регион на България без изграждане на отклонение с високо
налягане”.
Начало на проекта: юни 2008 г.
Проектът е приключил.
10. Споразумение за безвъзмездна помощ № 22
o Бенефициент: Ситигаз България АД
o Обща стойност на финансирането: 11.382 млн. евро, от които 2.33
млн. евро от МФК.
Проектът е за “Изграждане на газоразпределителна система на териториите на
градовете Димитровград, Чирпан и Раковски”.

Начало на проекта: юли 2008 г.
Проектът е приключил.
11. Споразумение за безвъзмездна помощ № 23
o Бенефициент: Метамодул ООД
o Обща стойност на финансирането: 5.157 млн. евро, от които 1.34
млн. евро от МФК.
Проектът е за “Изграждане на система за доставка на природен газ в град Етрополе
без изграждане на отклонение с високо налягане”.
Начало на проекта: юли 2008 г.
Проектът е приключил.
12. Споразумение за безвъзмездна помощ № 24
o Бенефициент: Енемона Ютилитис ЕАД
o Обща стойност на финансирането: 2.619 млн. евро, от които 0.71
млн. евро от МФК.
Проектът е за “Изграждане на система за доставка на природен газ в градoвете
Свиленград и Кърджали без изграждане на отклонение с високо налягане”.
Начало на проекта: април 2008 г.
Проектът е приключил.
13. Споразумение за безвъзмездна помощ № 25
o Бенефициент: Правецгаз 1 АД
o Обща стойност на финансирането: 1.708 млн. евро, от които 0.48
млн. евро от МФК.
Проектът е за “Изграждане на газопроводно отклонение до с.Разлив и
газоразпределителна система на територията на селото”.
Начало на проекта: януари 2009 г.
Проектът е приключил.
14. Споразумение за безвъзмездна помощ № 26A
o Бенефициент: Топлофикация Варна ЕАД
o Обща стойност на финансирането: 2 млн. евро, от които 0.45 млн.
евро от МФК.
Проектът е за “Рехабилитация на тръбопроводите от топло преносната система на
град Варна”.
Начало на проекта: април 2008 г.
Проектът е приключил.
15. Споразумение за безвъзмездна помощ № 27
o Бенефициент: Биоенергия Трявна ООД
o Обща стойност на финансирането: 4 млн. евро, от които 0.85 млн.
евро от МФК.
Проектът е за “Изграждане на топлоцентрала на базата на дървесна биомаса и
изграждане на топлопреносна система в град Трявна”.
Споразумението е прекратено по искане на бенефициента поради невъзможност за
осигуряване на предвиденото собствено съ-финансиране за проекта.
16. Споразумение за безвъзмездна помощ № 28
o Бенефициент: Областна администрация Русе
o Обща стойност на финансирането: 3.543 млн. евро, от които 1.61
млн. евро от МФК.

Проектът е за „Изграждане на интегрирана енергийна ферма в Образцов чифлик,
Русе”.
Споразумението е прекратено по искане на бенефициента поради невъзможност за
осигуряване на предвиденото собствено съ-финансиране за проекта.
17. Споразумение за безвъзмездна помощ № 29А “Енергийно ефективни мерки в
обществени сгради в Общините Козлодуй и Нови хан”
o Бенефициент: МЕ
o Обща стойност на финансирането: 3.5 млн. евро от МФК.
Проектът е за изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в
13 сгради в общините най-пряко засегнати от извеждането от експлоатация на
блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”.
Начало на проекта: декември 2011 г.
Край на проекта: октомври 2012 г.
18. Споразумение за безвъзмездна помощ № 037 - Изграждане на инсталация за
производство на енергия от гориво, получено при преработката на битовите
отпадъци на град София
o

Бенефициент: „Топлофикация София” ЕАД

o

Обща стойност на финансирането: 1.5 млн. евро от МФК.

Изграждането на инсталацията за изгаряне на горивото, получено от преработката
на битови отпадъци се финансира от Оперативна програма Околна среда 20142020 г. Крайният продукт от завода ще бъде гориво получено от общинските
битови отпадъци - Refuse Derived Fuel (RDF). RDF по своята същност е възобновяем
енергиен източник.
Съгласно проведените предварителни проучвания RDF следва да бъде
оползотворено за производство на енергия. Такова оползотворяване ще
диверсифицира първичните източници на енергия и ще допринесе за повишаване
сигурността на енергийните доставки, тъй като Община София е най-населената
община в България.
Финансирането от МФК е в размер на 1.5 М Евро за изпълнение на Фаза 1 на
проекта – изготвяне на предпроектно проучване.
Начало на проекта: март 2010
Край на проекта: ноември 2014 г.
19.
Споразумение за безвъзмездна помощ № 041 между Столична община
ЕБВР за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в общински сгради

и

o

Бенефициент: Столична община

o

Обща стойност на финансирането: 2.4 млн. евро, от които 1.3 млн.
евро от МФК.

Проектът обхваща изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 26 общински
сгради – 23 детски градини и 3 училища.
Начало на проекта: юли 2013
Проектът е в процес на изпълнение.

20.
Споразумение за безвъзмездна помощ № 042 между Община Бургас и
ЕБВР за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в общински сгради
o Бенефициент: Община Бургас
o Обща стойност на финансирането: 2.48 млн. евро, от които 1.315
млн. евро от МФК.
Проектът обхваща изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 17 общински сгради
– 1 детска градина; 9 училища; 5 спортни и културни сгради и 2 здравни заведения.
Начало на проекта: ноември 2012 г.
Край на проекта: юли 2014 г.
21.
Споразумение за безвъзмездна помощ № 044 между Община Стара Загора
и ЕБВР за изпълнение на мерки за енергийна ефективност в общински сгради
Бенефициент: Община Стара Загора
Обща стойност на финансирането: 1.36 млн. евро, от които 0.730
млн. евро от МФК.
Проектът обхваща изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 4 общински сгради –
2 детски градини и 2 училища.
o
o

Начало на проекта: ноември 2012 г.
Край на проекта: юли 2014 г.

