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Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми 

енергийни изтоници (КЛЕЕВЕИ) достигна важен етап в 

разработването на бизнес плановете 
 
 

КЛЕЕВЕИ предаде 150-тия проект  
 

Енкон сървисис/ ДАИ наскоро предадоха в Райфайзенбанк 150-тия план за рационално 

използване на енергията (ПРИЕ) по Кредитната линия за енергийна ефективност и 

възобновяеми енергийни източници (КЛЕЕВЕИ). От април 2004 г., по КЛЕЕВЕИ са отпуснати 

заеми в размер на 81.4 милиона евро и изплатени грантове за изпълнени проекти на стойност 

13.7 милиона евро. Тези проекти донесоха спестяване
 
за България на над 570,000 тона CO2 и са 

заменили 891,324 MWh от електрическите мощности на „АЕЦ Козлодуй” със „зелени” 

енергийни ресурси, достатъчни да покрият потребление на електроенергия на около 282,000 

домакинства. Като резултат от този успех, ЕБВР
1
 определи отпускането на второ продължение 

на КЛЕЕВЕИ до 30.06.2011 г. като кредитира чрез местни банки проекти на  частни 

индустриални предприятия  в България в областта на енергийната ефективност и възобновяема 

енергия. Продължението увеличава портфолиото на съществуващата КЛЕЕВЕИ с 55 милиона 

евро.
 

 Средствата от ЕБВР се допълват от Международния фонд за извеждане от експлоатация 

„Козлодуй” (МФИЕК), който осигурява грантовете и подпомага да се преодолеят 

съществуващите бариери, стоящи пред заемополучателите при разработването, финансирането и 

реализирането на такива инвестиции. Средства от МФИЕК ще бъдат използвани, за да осигурят: 

(1) безвъзмездна помощ на заемополучателя, варираща между 15 – 20 %  от главницата по 

кредита и (2) безвъзмездна помощ за участващите банки в програмата. Осигурена е също и 

безплатна техническа помощ от Енкон сървисис
2
 за заемополучателите. 

Българското правителство предприе няколко основни мерки за борба с разхищаването на 

енергия в страната. Въпреки това, потреблението на енергия на единица БВП остава доста над 

средното, спрямо другите държави от ЕС. 

Разбирайки тази ситуация, през януари 2008, ЕБВР сключи договор с Енкон сървисис/ ДАИ за 

осигуряване на техническа помощ по втора програма, подпомагаща устойчивата енергия в 

България – Кредитна линия на Европейския съюз за енергийна ефективност (КЛЕСЕЕ).  След 13 

месеца в действие, 14 проекта на обща стойност 9.9 милиона евро са предадени от две участващи 

банки. Отчитайки необходимостта от борба с разхищаването на енергия на Балканите, от януари 

2007 до декември 2008, Енкон сървисис завърши двугодишен проект в Черна гора по 

Програмата за възобновяеми източници и енергийна ефективност – за финансиране на проекти 

за устойчива енергия, посредством кредитна линия и банка-партньор. Екипът на Енкон сървисис 

разработи график за проектите и подготви 9 бизнес-плана за финансиране. През януари 2009 г, 

ЕБВР възложи на Енкон сървисис/ ДАИ нова кредитна линия за малки проекти за възобновяема 

енергия и енергийна ефективност в Сърбия, Черна гора, Македония и Босна и Херцеговина, в 

размер на 60 милиона евро -Кредитна линия за устойчива енергия на Западните Балкани.  

                                                 
1  Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), собственост на 61 държави и две междуправителствени 

институции, имаща за цел да стимулира прехода от централно планирана към пазарна икономика от Централна 

Европа до Централна Азия. Посетете сайта на ЕБВР: www.ebrd.com 
2
 „Енкон сървисис” ООД, ул. „Г. С. Раковски” 135Б, ет. 5, София 1000. Уеб сайт: www.beerecl.com 


