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ЕБВР предоставя още средства чрез местни банки партньори на
българския бизнес за инвестиции в устойчива енергия
55 милиона евро са отпуснати допълнително по второто продължение на
Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни
източници
ДАИ/ Енкон сървисис ООД, от името на Европейската банка за възстановяване и
развитие, официално представят днес действащата Кредитната линия за енергийна
ефективност и възобновяеми енергийни източници – второ продължение.
През последните няколко години ЕБВР играе важна роля при подпомагане усилията на
България за намаляване на енергийната интензивност и е разработила целеви
финансови инструменти, като например КЛЕЕВЕИ, за да се ускори преходът към
нисковъглеродна икономика. От 2004 г. по КЛЕЕВЕИ са разработени 120 проекти в
областта на устойчива енергията, за който са отпуснати заеми в размер на 82 милиона
евро. Тези проекти доведоха до годишно намаляване на емисиите на CO2 за България с
над 500,000 тона CO2 и заместиха 130 MWе от електрическите мощности на „АЕЦ
Козлодуй” със „зелени” енергийни ресурси, достатъчни да покрият потреблението на
електроенергия за около 280,000 домакинства.
Новото продължение на кредитната линия се основава на успешната реализация на 100
милиона евро от началото на Програмата досега и се състои в допълнителни 55
милиона евро, които са достъпни за българските компании чрез местни финансови
институции.
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) стимулиране, свързано с подобреното
представяне на заемополучателите, изчислено на база на размера на спестената енергия
или произведената «зелена» енергия, вариращ между 15 – 20 % от главницата по
кредита и (2) безплатна техническа помощ за заемополучателите, на базата на заемите,
покриващи условията на МФИЕК.
В момента се провежда обсъждане с потенциални банки-участнички по програмата. До
сега ЕБВР е сключила договори за участие в програмата с Обединена българска банка и
Уникредит Булбанк. Днешното събитие отбелязва официалното представяне на
Продължението на КЛЕЕВЕИ и практическо запознаване със съпътстващите кредитни
банкови продукти.
Компаниите от българския частен сектор ще имат възможност да получават
кредитиране до 2,5 милиона евро от участваща банка, да получават безплатна помощ за

подготовка на проект и да имат право на безвъзмездна помощ след приключване на
проекта,
Безплатна техническа помощ се предоставя от консултантите по проектите ДАИ/ Енкон
сървисис ООД, които отговарят за КЛЕЕВЕИ в България. ДАИ/ Енкон сървисис ООД
ще помогнат на заемополучателите да планират инвестициите, свързани с енергийна
ефективност или възобновяеми източници на енергия и кандидатстването за заем. При
успешно завършване и изпълнение на енергийно-ефективните мерки, които ще бъдат
проверени от независимия консултант КЕМА, ЕБВР ще предостави безвъзмездна
помощ от средствата на МФИЕК директно на компаниите, които получават
кредитиране от КЛЕЕВЕИ.
По продължението на кредитната линия, ще бъдат финансирани проекти в частния
сектор за енергийна ефективност, както и малки проекти за възобновяема енергия,
които трябва да покриват законовите изисквания за опазване на околната среда,
здравето и безопасността в България.
За да отговаря на условията, кандидатстващият трябва да бъде кредитоспособен, т. е. да
покрива изискванията на банката-партньор, отпускаща кредита; да бъде от частния
сектор или да бъде с поне 50 % частно участие;
Подходящи индустриални проекти за енергийна ефективност включват мерки като
преустройство, реконструкция и модернизиране на производственото оборудване,
комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия по-малко от 20 MWth
топлинна мощност, промишлени термопомпи, охлаждителни инсталации, смяна на
горивната база и т.н.
Инвестицията, за която е използван този заем, трябва да отговаря на условията от
техническа и икономическа гледна точка, за да има възможност да бъде постигнато
спестяване на енергия най-малко 20 % и вътрешна норма на възвръщаемост най-малко
от 10 %.
Подходящите проекти за възобновяема енергия са: водни централи с инсталирана
мощност по-малка от 10 MW, нови или употребявани вятърни турбини с инсталирана
мощност по-малка от 5 MW, инвестиции в биомаса с инсталирана електрическа
мощност по-малка от 5 MW, инвестиции в слънчеви инсталации за топлинна енергия,
геотермална енергия и биогаз.
Бенефициенти по други ЕС програми – като например структурни фондове, могат да
използват КЛЕЕВЕИ, но не и за същия проект.
За да се кандидатства за кредит, безплатно техническо подпомагане и безвъзмездна
помощ от КЛЕЕВЕИ, компаниите от частния сектор трябва да се свържат с участваща
банка по програмата или да се обадят на консултанта по проекта на: (2) 988 00 52 или
(2) 988 00 53, или чрез и-мейл адрес office@enconservices.com.
За повече информация,
www.beerecl.com
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* Енкон сървисис ООД е инженерингова и консултантска компания за енергийния,
индустриалния и инфраструктурния сектор, регистрирана в България. За повече информация
посетете уеб сайта на компанията: www.enconservices.com
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

