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Проект Transparense
Този документ е създаден в рамките на проекта “Transparense – Повишаване
прозрачността на пазарите за енергийни услуги”, съфинансиран от програма
„Интелигентна енергия – Европа” на ЕС.
www.transparense.eu
Дата
Септември 2013 г.
Български партньор в проекта
Черноморски изследователски енергиен център
България, София 1408
Ул. Боровец №5
Интернет: www.bserc.eu

Изключване на отговорност
Цялата отговорност за съдържанието на този документ принадлежи на авторите му. Той не
отразява непременно мнението на Европейския съюз. ИАКИ и Европейската комисия не
носят отговорност за използването на съдържащата се в документа информация.
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Договорите с гарантиран резултат (ДГР) може да допринесат за
осъществяването на значителни икономии на енергия в страните от ЕС,
основавайки се на принципа на възвръщането на инвестициите в
енергийна ефективност от спестените енергийни разходи. Понастоящем
пазарите за енергийно-ефективни услуги в Европа се характеризират с
липса на прозрачност. Проектът Transparense ще разработи
професионални кодекси за изпълнение на ДГР с цел да се повиши
прозрачността и качеството на предоставяните енергийни услуги. Това би
следвало да подобри и знанията и разбирането за ДГР.

Пазар на ДГР в Европа

Повишаване на
познанията и
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Комуникация и разпространение
на информацията

Управление и ръководене на
консорциума

Проектът Transparense е съфинансиран от програмата „Интелигентна енергия – Европа”
и главната му задача е да повиши прозрачността и доверието в пазарите на ДГР в цяла
Европа. Участието на двадесет партньори, представляващи както напредналите, така и
начинаещите пазари на ДГР, значително увеличава шансовете на проекта да развие и
разшири европейския пазар на ДГР и по такъв начин да допринесе за същественото
подобрение на енергийната ефективност. Структурата на проекта и начините за
постигането на целите му са показани на долната фигура.

В основата на проекта Transparense стои разработването на европейски и национални
Професионални кодекси за изпълнение на Договори с гарантиран резултат (ДГР), които
могат да бъдат използвани от доставчиците на енергийни услуги и от техните клиенти.
Наборът от правила ще бъде съобразен с конкретните условия във всяка странаучастничка и ще спомогне за повишаването на прозрачността на пазарите на ДГР, както
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и ще гарантира високо качество на предлаганите енергийни услуги. Професионалните
кодекси ще бъдат подложени на тестове и оценки чрез пилотни проекти в участващите
в проекта страни. Ще се установи тясно сътрудничество между партньорите, което ще
гарантира едно и също високо качество на проектите, свързани с ДГР. В това
отношение побратимяването между напреднали и начинаещи пазари ще допринесе за
предаването на натрупания опит.
Проектът също така ще предостави обширен преглед на пазарите на ДГР в Европа, чрез
разработването на изчерпателна интернет база с данни, включваща например
различните модели на сключване на Договори с гарантиран резултат и финансови
модели. Проектът ще насърчи и създаването на сдружения на компаниите за
енергийни услуги в страните, където няма такива сдружения. Наред с активната
комуникация със заинтересованите страни ще се проведат програми за обучение по
Професионалните кодекси. Целевите групи включват компании за енергийни услуги,
сдружения на компании за енергийни услуги, лица, отговарящи за политиките,
потенциални клиенти.
Проектът Transparense започна през м. април 2013 г. и ще завърши през м. септември
2015 г. Проектът обединява 20 европейски партньори: Чехия, Великобритания,
Словения, Германия, Швеция, Белгия, Австрия, България, Италия, Литва, Холандия,
Полша, Португалия, Словакия, Испания, Гърция, Унгария, Латвия, Дания, Норвегия.
Бюджетът на проекта е 2.1 милиона Евро и се съфинансира от програма „Интелигентна
енергия – Европа”.
За повече информация посетете www.tranparense.eu или се свържете с:
Черноморски изследователски енергиен център
Тел. +359-2-9806855, Е-поща: office@bsrec.bg
Какво е ДГР?
Сключването на договори с гарантиран резултат (ДГР) представялава „договорно
споразумение между бенефициента и доставчика на мярка за подобряване на
енергийната ефективност, обект на проверки и наблюдение по време на целия срок
на действие на договора, като съгласно това споразумение инвестициите (труд,
доставки или услуги) в тази мярка се изплащат по отношение на договорно
гарантирано равнище на подобряване на енергийната ефективност или друг
договорен критерий във връзка с енергийните характеристики, например
финансови икономии”.
Европейска директива 2012/27/ЕС
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