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София, 15 май 2010 

 

Семинарът за енергийно ефективни проекти и бизнес срещи за двете кредитни линии на 
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за проекти за устойчива енергия в 
България се проведе на 14 май от 9:30 до 18 в х-л Метрополитън, София. Двете кредитни 
линии на ЕБВР са: 

 

 Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници 
(КЛЕЕВЕИ) и  

 Програмата на Европейския съюз за енергийна ефективност (КЛЕСЕЕ)  
 
И двете програми предоставят средства за финансиране на проекти за енергийна ефективност 
в индустрията, но КЛЕЕВЕИ също така финансира и проекти за възобновяема енергия.  
 
Семинарът беше открит от Жулиета Хубенова, съветник по Европейски програми в 
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), Антон Кобаков, главен 
банкер (ЕБВР) и Николай Минков, председател на Редакционния съвет на Ютилитис. 
Сред специалните гости на събитието бяха представители на ЕБВР и МИЕТ. Семинарът беше 
посетен и от представители на индустрията, банките партньори, други институции и медии. 
 
Събитието бе организирано от консултантите по проекта ЕнКон Сървисис с медийното 
партньорство на списание Ютилитис. 
 
Консултантите представиха ползите от двете финансиращи програми и практическите успешни 
резултати на кредитополучателите, които са реализирали значителни спестявания на средства 
и енергия. 
 
КЛЕЕВЕИ стартира през 2004 със 100 милиона евро разполагаеми средства за финансиране 
на индустриални проекти за енергийна ефективност и малки проекти за възобновяеми 
енергийни източници. През януари 2009 кредитната линия е увеличена с още 55 милиона евро. 
Банки-партньори на КЛЕЕВЕИ са Алианц Банк България, Банка Пиреос България, Обединена 
Българска Банка, Райфайзенбанк,  УниКредит Булбанк и Юробанк И Еф Джи България 
(Пощенска банка). 

 

До края на април 2010, 148 проекта за устойчива енергия са получили подкрепа по КЛЕЕВЕИ, 
като отпуснатите кредити са на обща стойност над 110 милиона евро, а предоставените 
субсидии възлизат на 19.3 милиона евро.  



Тези проекти са намалили на годишна база българските емисии на въглероден диоксид с над 
651,320 тона CO2 и са заменили 994,162 MWh от електрическите мощности на АЕЦ Козлодуй 
със зелени енергийни ресурси, достатъчни да покрият потреблението на електроенергия на 
повече от 300,000 домакинства. 
 
Програмата за енергийна ефективност на ЕС стартира през 2008 с 20 милиона евро, 
предназначени за финансиране на проекти за енергийна ефективност в индустрията. От тогава 
до края на март тази година финансиране са получили 16 проекта, като отпуснатите кредити са 
14 милиона евро, а субсидиите от ЕС са в размер на 2 милион евро. 
Банките-партньори, които отпускат кредити по програмите на ЕБВР за КЛЕСЕЕ са УниКредит 
Булбанк и Обединена Българска Банка.  
 
Пакетът, предвиден за кредитополучателите и по двете програми на ЕБВР за устойчива 
енергия, включва: 
 
1. Кредити до 2,5 милиона евро 

2. Субсидия до 15% от размера на кредита 

3. Безплатни консултантска помощ,  включваща енергиен одит и разработване на бизнес план, 
помощ при кандидатстване за кредит пред банка-партньор по програмата и съдействие при 
приключване на проекта за получаване на субсидия. 

 
Сега индустриалните предприятия имат възможността да се възползват от изгодното 
финансиране по Програмите на ЕБВР и веднага да започнат да пестят енергия и пари, като 
същевременно опазват околната среда. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


