Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома
(Кредитна линия за енергийна ефективност в дома – второ рамково удължение)

През март 2016 г. Европейската банка за възстановяване и развитие
(ЕБВР) одобри второ удължение на кредитната линия за енергийна
ефективност в дома (REECL), стартирала на българския пазар през 2005 г. В
рамките на това удължение (REECL 3, Програмата) ЕБВР предоставя заеми на
участващи финансови институции в България (банки) за отпускане на
кредити на:
 физически лица,
 сдружения на собствениците на апартаменти, както и на
 частни фирми (професионални домоуправители, ЕСКО1, предприемачи и
строители), предлагащи на домакинствата услуги, свързани с проекти за
енергийна ефективност в жилищния сектор.
Целта е да се продължи положителният ефект от програмата,
постигнат досега, и да се отговори на необходимостта от по-нататъшни мерки
за подобряване на енергийната ефективност в жилищния сектор в България.
1)
2)
3)

4)

REECL 3 ще допринесе за развитието на пазарната икономика, като:
демонстрира най-добри технологии за енергийна ефективност и цялостно
обновяване в жилищния сектор; разширява пазара на и повишава
конкуренцията в предлагането на такива продукти и услуги;
развива финансовото посредничество със сдруженията на собственици,
както и с фирмите, предоставящи услуги;
развива капацитета на участващите финансови институции по отношение
на финансирането на фирми, предоставящи услуги, свързани с проекти за
енергийна ефективност в жилищния сектор, както и капацитета на
фирмите, предоставящи такива услуги, при структурирането на проекти
за енергийна ефективност; и
подпомага на България в усилията ѝ за намаляване на въглеродните
емисии.

Програмата представлява кредитен механизъм в размер на 20 милиона
евро за финансиране на енергийната ефективност в жилищния сектор.
Енергоспестяващите мерки, включени в отделните проекти, включват:
енергоефективни прозорци;
 изолация на стени, подове и покриви;
 ефективни печки и котли на биомаса;
 слънчеви нагреватели за вода;
 ефективни газови котли и газификационни системи;
 термопомпени климатични системи;
 интегрирани в сградата фотоволтаични системи;
 абoнатни станции и сградни инсталации;
 рекуперативни вентилационни системи и енергоефективни асансьори.
1

ЕСКО = предприятие за енергийни услуги (ESCO = Energy Service Company)

За стимулиране внедряването на енергоспестяващи мерки в дома е
предвидено допълнително безвъзмездно финансиране в размер на 10%
при осъществяване на допустими проекти в къщи с едно и две самостоятелни
жилища и 20% за проекти в многофамилни жилищни сгради с над три
самостоятелни жилища. Средствата се изплащат след завършване на
монтажните работи и след проверка на тяхното изпълнение от независим
консултант. Финансов ресурс за безвъзмездната помощ в размер на 4,4 млн.
евро е осигурен от Международен фонд Козлодуй.
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