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СЪКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Примери - опитът на партньорите за механизмите, проучени в рамките на 
Работен пакет WP 3.1 и инструментите за гарантиране на качеството на ЗЕУ 
Добри практики - добрите практики са примерите след като е извършена 
оценка
EE - енергийна ефективност
ЗЕУ - Зелени Енергийни Услуги. Те са в следните категории:
 ПРЕКИ ЗЕУ са: 
 •  малки ВЕИ инсталации
 • енергийни доставки от ВЕИ (топлина, охлаждане)
 • договори за ВЕИ инсталации
 • предоставяне на техническа помощ за ВЕИ 
 • мерки за подобряване на енергийната ефективност в   
  сгради (обновяване и конструкция)
 НЕПРЕКИ ЗЕУ (обикновено с пряко действие) са:
 • планиране и изчисление на малки системи за ВЕИ 
 • енергийни одити
 • енергийно сертифициране на сгради 
 • енергиен мониторинг и наблюдение на потреблението 
 • консултиране по енергийна ефективност, енергийни   
 спестявания, обновяване, реконструкция и планиране,   
 финансови субсидии, преминаване към ВЕИ и т.н.
 • оценка и анализ (тест с врата, термография, измерване в  
 реално време и други)
КП Краен потребител
KE Ключови елементи (възоснова на добрите практики)
ПП Пилотен проект - дейността или опита на отделните партньори  
 при постигане на общата цел на проекта
ВЕИ Възобновяеми енергийни източници 
МСП Малки и средни предприятия

ВЪВЕДЕНИЕ
Задоволяването на търсенето на енергийни услуги не е задача, ориентирана 
изключително към обществения сектор, нито към големите предприятия. 
Малките фирми, които предлагат енергийни услуги, също са добри инструменти 
за разпространяване на информация, много по-близо до крайния потребител. 

За да спечелят доверието на потребителите, предприятията трябва да 
представят серия от маркетингови стратегии. При малките предприятия, 
качеството на предлаганите енергийни услуги, се гарантира от участието на 
трети страни, например професионални асоциации. 

Системата осигурява качеството на работата, извършена от доставчиците 
на ВЕИ и ЕЕ услуги. Асоциациите на МСП, на практика, могат да гарантират 
качеството на услугата и постоянно да проверяват дейностите на членовете си 
чрез потребителите. 

Тази публикация отразява работата, извършена в рамките на проект Prometheus. 
Започвайки от теоретичната и методична рамка, бяха изследвани основните 
механизми, прилагани от асоциациите и други външни за предприятията  



МСП 
са предприятия 

с по-малко от 250 служители и 
имат годишен оборот по-малко от 

50 милиона евро и/ или баланс, който 
не прехвърля 43 милиона евро. Има 

три групи МСП: микро (0-9 служители), 
малки (10-49 служители) и средни (50-249 

служители). В ЕС има 23 милиона МСП. Микро 
предприятията за почти 93%, от тях 6% са 

малките и по-малко
от 1% са средните. 

МСП са активни в много сектори на европейската 
икономика - 22,2% от производството на 
услуги. Присъствието на МСП в различни 

икономически сектори варира в страните-
членки. МСП не са хомогенна група, но 

имат общи характеристики и срещат 
едни и същи трудности при опазване на 

околната среда и осъществяване на 
дейността си.

Доверие на потребителя
Повишаване на доверието на 
потребителя, който очаква 
квалифицирани инсталатори да 
предоставят надеждни и прозрачни 
услуги чрез кампанията “Довери се на 
доставчика си”.

Зелени енергийни услуги
Промотиране на зелени енергийни 
услуги, предоставяни от МСП: методи 
и инструменти за предоставяне на 
висококачествени услуги за потребители 
са анализирани и проучени, с цел да се 
предложи възможна за ЕС схема.

Маркетингова стратегия
Спомага МСП да създадат свои пазарни 
стратегии: анализ на европейските добри 
практики трябва да даде на асоциациите 
на МСП и клъстърите конкретни 
примери за определяне и реализиране 
на политически, финансови и пазарни 

стратегии.

Събиране в агрегати и клъстъри
Подкрепя МСП при процесите на 
агрегиране и клъстериране, чрез 
обучение, ръководство, работа в мрежа 
и помощ за създаване на нови “зелени 
енергийни клъстъри”.
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ПРОЕКТЪТ PROMETHEUS

Проектът PROMETHEUS (www.prometheus-iee.eu) имаше за цел да подкрепи 
малки и средни предприятия (МСП), които работят в областта на енергийната 
ефективност, рационалното ползване на енергията и възобновяемите 
енергийни източници. 

Резултатите му допринесоха за по-доброто организиране и представяне на 
пазара, за увеличаване на доверието на потребителите и подкрепи широкото 
разпространение голям брой ЕЕ и ВЕИ продукти. 

Проектът PROMETHEUS взе предвид четири начина за подпомагане на 
успешното опериране на пазара на предприятията, предлагащи зелени 
енергийни услуги:

организации в областта на енергийните услуги. Разбирането на тези механизми  
позволи създаването на общ модел, при който прилагането на специфични 
ключови елементи позволява на потребителя да увеличи доверието си спрямо 
участващите предприятия. 

По този начин, PROMETHEUS цели да предложи методи за организация (и, ако 
е възможно, повторими модели) и да даде препоръки, които да се използват 
от асоциациите на МСП и други участници в процеса на вземане на решения с 
цел осигуряване на надеждни и прозрачни енергийни услуги за потребителите.



Директива 2006/32/ЕО касае ефективността при крайното потребление на енергия 
и осъществяването на енергийни услуги. Тя определя „енергийните услуги“ като 
материална изгода, полза или благо, получени от комбинацията на енергията 
с енергийно ефективна технология и/ или с действие, което може да обхваща 
експлоатацията, поддръжката и управлението, необходими за предоставяне на 
услугата. В случая, услугата се предоставя въз основа на договор и, при нормални 
обстоятелства, води до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на 
енергийната ефективност и/ или на първичните енергийни спестявания.

Удовлетвореност на клиентите
Удовлетвореността на клиентите е ключов аспект 
за  оценка на качеството на услугите. Потребителят 
може да е доволен или недоволен  от дадена услуга, 
като това зависи от много фактори. Ако компанията 
иска да удовлетвори клиентите си, тя трябва да се 
запознае както с факторите, които правят клиентите 
удовлетворени, така и с тези, които ги правят недоволни о т 
компанията, от услугите и продуктите й.  Клиентът би бил удовлетворен, ако получи 
продукт/ услуга, чието качество надминава очакванията му. Ако компаниите искат 
да запазят верността на потребителите си, имайки предвид факта, че техните 
очаквания постоянно се увеличават, те трябва постоянно да подобряват качеството 
на услугите си.  Въпросът е какво трябва да се подобри, за да се поддържа 
удовлетвореността на клиентите. Всъщност, опитът на потребителите включва 
много аспекти от организацията на компанията. Някои от тези аспекти се отнасят 
до отношенията между потребителя и компаниите, други включват физическите 

“Качество” 
означава набора 

от характеристики 
на услуга, които й 

дават възможност да 
удовлетвори дадени 

нужди на потребителя 
, изразени или 
не (очаквания, 

желания).
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ТЕОРЕТИЧНА РАМКА 
Процеса на създаване на модела бе базиран на прецизна и предварително 
определена теоретична рамка, в която всеки термин има специфично значение. 
В началото бяха определени зелените услуги, които да се разглеждат, вземайки 
предвид както Европейските директиви, така и целите на проекта. 
Зелените Енергийни Услуги имат следните характеристики:  
• предоставят се от МСП
• бенефициент е крайният потребител
• целите на зелените енергийни услуги са да задоволят нужда или търсене в 

енергийния сектор (подобряване на енергийната ефективност, пестене на 
първична енергия, увеличаване дела на ВЕИ) 

• между МСП и крайния потребител се подписва договор.

МСП ПотребителЗЕУ
ph

 T
R_

pi
xe

lio
.d

e

Удовлетворение
на потребителя

Очаквания 
и нужди на 

потребителя

Мониторинг,
интерпретация, оценка на 

очакванията на потребителя

Изпълнение на 
МСП (ЗЕУ)

Дадено 
качество

Възприето
качество
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Доверието на потребителите
Прокарването на пазарната позиция на МСП се базира на полученото 
доверие на потребителите, благодарение на подобряването на качеството на 
представянето им.

Качеството, гарантирано от предприятията е различно от качеството възприето 
от потребителя. Намаляването на пропастта между тези две качества, позволява 
постигане на удовлетвореност на клиента. 

Удовлетвореният потребител ще поднови доверието си към предприятието и 
ще сподели мнението си с други потенциални потребители. Не удовлетвореният 
потребител пък, не само че няма да се обърне към предприятието отново, но и 
настрои негативно и други потребители. 

Последствия от високо и ниско качество

МСП Потребител
А

ЗЕУ

МСП Потребител
А

Потребител
B

Потребител
B

ЗЕУ

Положителна
обратна връзка

Отрицателна
обратна връзка

Добро 
качество

Ниско 
качество

Измерения на качеството
За да сравним очакванията на потребителите и тяхното възприятие за реалните 
резултати, можем да използваме метода SERVQUAL, разработен от Бери, 
Парашураман и Зелтамал. Методът се отнася за сектора на услугите. 
Главните му характеристики са:
1. Ориентиран е към удовлетвореността на клиентите
2. Фокусира се върху очакваното качество
3. Предлага количествена мярка за качество.

Той има пет критерия или фактори: 

КОРПОРАТИВЕН 
ДИЗАЙН
(изглед на 

съоръженията, 
оборудване,
персонал и
материали)

НАДЕЖДНОСТ 
(възможност за 
предоставяне 
на обещаната 

услуга, 
надеждност и 

точност)

ЕМПАТИЯ
(достъп, 

комуникация, 
разбиране на 
потребителя)

ГАРАНЦИЯ
(компетентност, 

честност, 
отговорност, 
безопасност)

ОТГОВОРНОСТ 
КЪМ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

(силна воля 
да помогне на 

потребителя и да 
предостави

услуга)

ВЪЗПРИЯТИЕ
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЗА КАЧЕСТВОТО



ИЗМЕРЕНИЯ КРИТЕРИИ ОПИСАНИЕ

1. Корпоративен дизайн I. Корпоративен дизайн

Физична среда
Инструменти за доставяне на 
услугата
Изглед на екипа

2. Надеждност II. Надеждност

Съответствие със съгласувано 
време за предоставяне на 
услугата 
Прозрачност и точност при 
таксуването

3. Отговорност към 
потребителя

III. Отговорност към 
потребителя

Желание и възможност 
работниците да предоставят 
услугата

IV. Компетенции

Умения и познание на 
персонала
Възможност за обновяване на 
организацията

4. Гаранция
V. Честност

Уважение и съобразяване с 
потребителя
Ведър и приятен персонал

VI. Уважение
Честност, уважение
Лични характеристики на 
лицето за контакт

VII. Безопасност
Физическа и финансова 
сигурност
Дискретност

VIII. Достъп

Наличие на телефонна линия
Очаквано малко закъснение 
на доставка и удобно място

5. Eмпатия

IX. Комуникация

Цялата нужна информация на 
език и по начин, подходящ за 
потребителя
Обратна информация за 
нуждите на потребителя

X. Разбиране на 
потребителя 

Разбиране на нуждите и 
желанията на потребителите
Приспособяване на услугата
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КАК ДА РАЗБИРАМЕ ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА 
КАЧЕСТВОТО НА ЗЕЛЕНИ ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ

Всяка зелена енергийна услуга изразява своите качествени измерения по различен 
начин. Те могат да бъдат различни според отношението с клиентите  и според 
използването на определени инструменти и медии. 

Например доставката на някой зелени услуги предполага силна връзка с крайния 
потребител, докато други се изпълняват с посредничеството на софтуер (гарантиране 
на качеството, доставка на енергия), някои услуги са задължителни (сертифициране), 
други предполагат инвестиции (соларни панели), има и такива, които изискват 
продължителност на услугата (поддръжка). 

В процеса на създаване на модела, консорциумът по проекта Prometheus се опита да 
даде отговор на следните въпроси: 

• Дали качествените измерения отговарят за качество на услуга? (Дали липсата на 
измерение предизвиква спад на качество?) 

• Защо са важни? Защо са стратегически за удовлетвореността на потребителя?

• Има ли критични точки за зелените енергийни услуги в тези измерения?

ph
 E

nr
ic

o 
Sp

ez
za

ti
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Измерения за качество на Зелените Енергийни 
Услуги
Като начало консорциумът опита да разбере как работят измеренията за определяне 
качеството на зелените енергийни услуги. Тежестта на важност на всяко измерение  
беше оценена както качествено – с описание, така и количествено – с числова стойност.  

Във взетите под внимание зелени енергийни услуги, бяха представени всички измерения, 
но съответствието им се променяше за всяка от тях. 
• увереност и надеждност са най-важните критерии при енергийните услуги. 

Осезаемостта  е по-важна при елементите като консултиране, енергийни 
обследвания, планиране и остойностяване на малки ВЕИ инсталации. Доказателства 
за съпричастност има в областта на енергийната ефективност (сертифициране 
на сгради и мониторинг) и при планирането и остойностяването на малки ВЕИ 
инсталации. 

• Отзивчивостта се оказва най-малко важния елемент от оценката. 
Но какво се случва в действителност? Какви методи и стратегии работят за подобряване 
на възприетото качество на услугата?  

TANGIBLES

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0%

EMPHATY ASSURANCE RESPONSIVENESS RELIABILITY

1. малки инсталации с ВЕИ

2. енергийни доставки от ВЕИ

3. енергийни договори за ВЕИ системи

4. техническа помощ за инсталирани мощности

5. мерки за подобряване на енергийната ефективност

6. планиране и изчисление на малки ВЕИ инсталации

7. енергийни одити

8. енергийна сертификация на сгради

9. енергиен мониторинг и следене на енергията

10. консултиране

11. оценка и анализ

Най-добри практики за качество на енергийните 
услуги
На базата на общата методология, определена в рамките на семинарите по проекта 
Prometheus, партньорите проведоха проучване за съществуващите инструменти и 
модели за гарантиране на качеството на зелените енергийни услуги, предоставяни 
от МСП, използвани из цяла Европа.  
Целта на проучването беше да се съберат някои съществуващи примери, които на 
базата на общите си характеристики, да спомогнат за дефинирането на обща схема.
Проучването съдържаше 24 въпроса и партньорите събраха 35 казуса от 16 
Европейски страни. 

Проучване на модели и 
инструменти за гарантиране на 

качеството на енергийните услуги 
в ЕС

Анализ и описание на 
Добри практики

Държава

Име на Добра практика

Описание на Добра практика

Влияние на “Модела/Инструмента 
за гаранция на качеството на ЗЕУ”

Контакти

Коментари/ Бележки

Вид на услугата, свързана с 
Добрата практика

Анализ на измеренията на 
качеството е направен в “Модела/

Инструмента”

Географски обхват

Предлагащ и Заинтересовано лице

Оперативен аспект

Начална дата

Обществени институции 
реализиращи “модела/инструмента”

Брой МСП участващи в 
модела/инструмента

Статус на добра практика

Подкрепа от местни или 
национални политики

Измерения на участие на МСП

Обществен финансов принос

Влияние на удовлетворението на потребителя и 
обратна информация/ мониторинг

Корпоратвен дизайн

Надеждност
Отговорност към 

потребителя

Гаранция

Емпатия

Влияние на пазара за навлизане 
на МСП

Опазване интересите на 
потребителя
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Проучването беше фокусирано върху важността на 
някой от измеренията чрез ключови въпроси: 

ОСЕЗАЕМОСТ:

Модела/инструмента, оценява ли дали 
инструментите и оборудването са 
модерни и иновативни? – Модела/
инструмента, оценява ли дали 
персонала на МСП е разпознаваем 
и има приятен подход? – Модела/
инструмента оценява ли атрактивността 

на комуникационните материали и 
ефективността на маркетинговите 

стратегии?  

НАДЕЖДНОСТ:
Оценява ли модела/ инструмента точното време 

за доставяне на услугата? Оценява ли точността на 
воденето на фактури? 

ОТЗИВЧИВОСТ:
Оценява ли модела/ инструмента до колко услугата отговаря на представената 
от служителите? Оценява ли съществуването и желанието да се решат 
проблемите на потребителя? 

УВЕРЕНОСТ:
Разглежда ли модела/ инструмента дали служителите имат нужните умения 
и познание, за да посрещнат желанията и запитванията на потребителите? 
Разглежда ли дали има периодично преразглеждане и иновации в политиките, 
за да се подобрява непрекъснато удовлетворението на потребителя? Разглежда 
ли дали поведението на персонала предразполага потребителтите към доверие 
и увереност?

ОТЗИВЧИВОСТ:
Разглежда ли модела/инструмента наличността на други методи и 
комуникационни материали? (телефон, сайт и т.н.)? Оценява ли модела/
инструмента дали работното време отговаря на нуждите на потребителите 
и местоположението е удобно и достъпно? Обратната информация от 
потребителя взема ли се под внимание при подобряване на услугата?
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Не всички проучени казуси могат да бъдат наречени най-добри примери. За 
да бъде инструмент или модел (дори и система) за 
гарантиране на качеството на зелените енергийни 
услуги, една най-добра практика трябва да има 
следните характеристики: 
-  Процедурите и правилата да са взаимосвързани 
- Целта да е максимално качество на енергийните услуги 
-  Да има подкрепа от външно лице (търговска камара, професионална 
асоциация, обществена институция, МСП, клъстър, т.н.), което да гарантира 
прилагането
-  Да засяга няколко МСП (напр. по сертификационен регистър).

Добра практика Държава

Energy Network - мрежа за спестяване на енергия в южна Италия Италия

"Energia Comune" - Моделни договори и информационни гишета за зелени 
енергийни услуги за групово закупуване Италия

Клуб „Eccellenza Energetica“ (Клуб на енергийното съвършенство )  - 
квалификация и насърчаване на предприятията, работещи в областта на 
спестяването на енергия в околността на Болоня

Италия

Осигуряване на качество и кодекс на поведение в мрежата от фирми 
„Partnerbetrieb – Traumhaus Althaus“ Австрия

Осигуряване на качеството на “eza!-partner Network” Германия

Сертификационна схема CORGI за регистрирани инсталации на газ за бизнеси Обединеното 
кралство

Схема за сертификация за микрогенерация (MCS), която сертифицира продукти 
и инсталатори на възобновяеми микрогенерации в Обединеното кралство

Обединеното 
кралство

Система за гаранции REAL Обединеното 
кралство

Мрежа и форум BDPV Франция

Гарантирани соларни резултати Франция

Етикети за качество Qualit’ENR_QualityLabels Франция

Регистрирани контрактори и инсталатори за схеми за финансиране с целева 
група домакинствата в Ирландия Ирландия

12 добри практики от 6 
европейски държави

Описанията са предоставени в приложението.
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КЪМ ДЕФИНИРАНЕ НА МОДЕЛА
Като се анализираха и сравниха добри практики, партньорите от консорциума 
на Прометеус идентифицираха някои общи характеристики. За всяка добра 
практика беше направено 
описание, в което да се 
открояват връзките и 
отношенията между различните 
компоненти.

Във всички схеми има три 
основни елемента:
 • трето лице
 •  МСП
 •  Краен потребител

МСП Краен 
потребител

Трето
лице

МСП
Краен 

потребител

Трето 
лице

ЗЕУ

Трето 
лице

МСП
Краен 

потребителЗЕУ

При всички връзки, които съществуват, 
винаги има връзка между МСП и 
крайния потребител, която се изразява 
в доставката на ЗЕУ.

Основната система се състои от 
връзката, където трето лице (търговска 
камара, професионална организация, 
обществена институция, МСП клъстър, 
енергийна агенция,...) действа така, 
че да работи в хармония с МСП, 
които доставят услугата на крайните 
потребители. 

Освен това, може да има структура, в 
която има пряка връзка между третото 
лице и крайния потребител или 
обратно.

МСП
Краен 

потребител

Трето 
лице

ЗЕУ
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Може да има други връзки между елементите. Например: 

Отношения на членство: система, в която МСП или крайния потребител 
трябва да се запишат, за да бъде осъществена услугата или да са в група.
Мониторинг: възможно е да намерите система, в която (често външно лице) 
съблюдава изпълнението на услугата.

Въшно 
тяло

Трето
лице

МСП ЗЕУ
Краен 

потребител

Членство Мониторинг

Ключови елементи
Важен резултат от аналитичната работа беше 
определянето на ключовите елементи (KE) на 
модела. Те са екстраполирани от добрите 
практики и използвани като ръководство 
в създаването на уникален модел. 

Основните характеристики на 
ключовите елементи са: 

• Те са инструмент и механизъм, 
които предизвикват положително 
възприемане  от потребителите

• Дефинирани са от външна организация

• Ключовите елементи са нещо, което 
се използва от фирмите или влияе на 
поведението на МСП. 

Kлючовите елементи могат да бъдат свързани с петте 
измерения на качеството и могат да бъдат използвани за развиване на 
системата. След анализите и събирането на добри практики, бяха подбрани 12 
ключови елементи, които представляват основите на общата схема. 

Корпоративен 
дизайн Надеждност Отговорност към 

потребителя Гаранция Съпричастност

Лого Група на 
купувачите

Кодекс на 
поведение Обучение Обратна връзка с 

потребителите

Уебсайт Кодекс на 
поведение

Териториални 
информационни 
бюра

Периодично 
актуализиране

Информационни 
бюра

Комуникационни 
материали Интернет услуги

Списък на ключовите елементи
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Модел “MATES”
На базата на предишните схеми, вследствие на анализи на добри практики 
и оценяване на тяхната приложимост (виж следващата глава), партньорите 
изработват окончателен модел, който включва различните връзки между 
включените субекти и избрани ключови елементи. 

Моделът е наречен  MATES – Модел за увеличаване на надеждността на 
зелените услуги.

М
ониторинг за реализацията на м

оделаМСП ЗЕУ Краен 
потребител

Трето
лице

Кодекс за 
етичност

Техническо
познание

(обучение)

Обратна 
информация 
за качеството

Промотиране
(сайт, 

материали, ...)

Не всички ключови елементи имат едно и също значение за осигуряването на 
качество на предлаганите ЗЕУ и поради това е направен подбор на най-важните 
ключови елементи, които се приемат като фундаментални за модела на работа.

КОДЕКС НА ПОВЕДЕНИЕ
Кодексът на поведение е основният ключов елемент при декларирането на 
отговорност/ангажимент на фирмата. Кодексът на поведение е съставен от 
трета страна и споделен от фирмите; крайният потребител може да знае за 
кодекса, но това не е задължително. Кодексът за поведение може да публикуван 
като рекламен материал. 

УНИКАЛЕН ДИЗАЙН (КОМУНИКАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ)
Трета страна установява система за комуникация, за да направи инициативата 
разпознаваема (напр. лого, брошура, уебсайт,...). Целта на комуникацията е 
крайният потребител. 

Материалите могат да бъдат използвани от включени МСП и/или направо от 
трета страна. Продуктите могат да бъдат различни, но е задължително да има 
лого и интернет сайт. 
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ТЕХНИЧЕСКА КОМПЕТЕНТНОСТ НА МСП (ОБУЧЕНИЕ)
Фирмата има възможност да повишава компетентностите си посредством 
обучения, професионално развитие, техническа подкрепа и други. Ключовите 
елементи осигуряват качеството, изисквано от потребителите, и затова е 
важно фирмите да демонстрират корпоративната си отговорност. На практика, 
благодарение на обучението, МСП могат да работят по-компетентно и да 
постигнат по-високо ниво на гаранция за крайния п р о д у к т 
и така потребителят ще получи по-сигурна и 
компетентна услуга. 
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ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ 
НА КАЧЕСТВОТО
Обратната връзка, засягаща качеството на услугите може да бъде 
дадена от крайния потребител, който осъществява оценката на 
изпълнението (онлайн, чрез въпросник…).
Механизмът за обратна връзка е разделен на различни етапи:
Етап 1. Трета страна дефинира използвания начин за получаване на 
обратна връзка. 
Етап 2. Трета страна създава въпросника, ориентиран към крайния 
потребител и го дава на МСП. 
Етап 3. МСП доставят въпросника на крайния потребител. 
Етап 4. Крайният потребител попълва въпросника.
Етап 5. Веднъж попълнен от крайния потребител, те го изпращат на 
третата страна. 
Етап 6. Третата страна обработва получените данни.
Етап 7. Третата страна изпраща крайните резултати и коментари на 
МСП.

ДРУГИ ИНТЕРЕСНИ КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ
Без да се задължителни за валидиране на инициативата, ключови елементи в 
пилотния проект могат да бъдат:.
1. Групата на купувачите: осъществява връзка с МСП. Те трябва да увеличат 
тяхната надеждност чрез увеличаване на услугите (или намаляване на цените). 
Групата на купувачите понякога се определя от трето лице. Това увеличава 
покупателната възможност на крайните потребители, и по този начин увеличава 
надеждността за реализиране на услугите, предлагани от МСП.  
2. Уеб помощ: МСП са поканени да бъдат на разположение за информиране 
на потребителите. Трябва да са налични виртуални услуги за информиране на 
потребителя какви са възможностите за намеса от страна на МСП. Бележка: 
Противопоказано е обектът да не може да даде бърз и коректен отговор! 
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МОНИТОРИНГ НА ПРИЛОЖНИЯ МОДЕЛ
Дейностите за мониторинг целят проверяване на използваните механизми за 
прилагане на модела, вземайки под внимание резултатите. 
Това може да бъде направено от независима трета страна или от външни 
консултанти. 
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ПРИЛОЖЕН МОДЕЛ
При изпълнение на местен пилотен проект, партньорите прилагат системата за 
качество и решения с качества на добри практики. Така, те реално проверяват 
тяхната приложимост в различни условия и определят по-добре основния 
модел, който да бъде използван.  
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Партньорите 
приложиха модела 

MATES на местно 
ниво, за да оценят кои 

елементи са приложими 
в други области и зависят 

пряко от местните 
условия.

Пилотни проекти

През 2011 г., партньорите в Prometheus създадоха местен пилотен проект, 
базиран на подбраните ключови елементи. 

Пилотният проект е дейност или опит, които са създадени от отделните 
партньори за постигане на общата цел на проекта. Това е необходимо за 
прилагането и анализирането на приложимостта на модела на местно ниво. 
Целите бяха да се тества схемата или част от нея (база за окончателния общ 
модел) и да се установи дали модела (или част от него) е приложим в различните 
партньорски страни, с цел получаване на елементи за крайния модел. 

ПП използва ключовите елементи за подобряване на схемата на модела; те 
трябва да бъдат съществени за модела. Таблицата по-долу показва ключовите 
елементи за всеки партньор. 

Корпоративен
дизайн

Надеждност

Отговорност към 
потребителя

Гаранция

Емпатия

Лого

Уебсайт

Комуникационни 
материали

Купувачи

Кодекс за етичност

Етичен кодекс

Информационно 
табло

Интернет помощ

Обучение
Периодично
обновяване

Обратна информация

от потребителя

Инфо точка

КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ И 
ИЗМЕРЕНИЯ НА КАЧЕСТВОТО

Партньори по проект Prometheus

CRACA AESS KSSENA MID
PANNON AEE EAP CNIPMMR ESS RAEE IPIC
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Пилотен проект на CRACA 
ИТАЛИЯ

В Падуа (Североизточна Италия), група от 10 малки предприятия в областта на 
дребномащабните възобновяеми енергийни източници и енергийни услуги в 
сгради, приеха да участват в пилотен проект Prometheus, за да установят и тестват 
обща система за гарантиране на качеството на техните услуги за потребителите. 
Няколко срещи, ръководени от CRACA и подкрепени от Института за проучвания 
Полинс дадоха насоки към предприятията в определянето на общите действия, 
за да направят високото качество на техните услуги осезаемо за потребителите. 

Бяха анализирани създаденият по проект Prometheus модел за качество и 
определените ключови елементи (обща комуникация, кодекс на поведение, 
обучение). Групата реши за планира общи дейности за комуникация (участия на 
панаири, обща брошура, интернет сайт и т.н.), обучения и обучителни семинари 
за техните членове. 

Беше съставен кодекс за поведение, с цел установяване на правила за 
поведение на членовете по отношение на клиентите. Комуникационният 
план и образователните дейности са в процес на определяне; вероятно те ще 
бъдат включени в плана за действие и в бизнес плана за бъдещи действия, 
включително споразумение за сътрудничество със стратегически партньори. 
Тази група  предприятия на практика иска да създаде една общност и да стане 
видима за потребителите като уникален обект с лого и имидж в областта на 
подобряване на енергийната ефективност на съществуващи сгради. Този обект 
ще използва и изпълнява пилотната система за гарантиране качеството на 
своите услуги пред потребителите. 

Този пилотен проект е написан от:
C.R.A.C.A.– Centro Regionale di Assistenza per la Cooperazione Artigiana 
(Италия) 
За повече информация:
www.craca.it

Пилотен проект на AESS
ИТАЛИЯ
Друг пилотен проект в рамките на Prometheus се състои в създаването и 
постепенното изпълнение на система за качество, базирана на получена 
от потребителите обратна информация. Въпросникът е предоставян на 
потребителите при всяко извършване на енергийна услуга. Въпросникът 
оценява полученото качество чрез неговите пет измерения: осезаемост, 
надеждност, отговорност, гарантираност и съпричастност; веднъж попълнен, 
въпросникът се обработва от трета страна (местна енергийна агенция). 

Анализът на въпросниците ще бъде представян на всеки клъстер периодично. 
Инициативата е изпълнена в тясно сътрудничество с местната асоциация 
на МСП “CNA Associazione Provinciale di Modena” под ръководството на Dr. 
Giorgio Falanelli (Responsabile Unione Installazione & Impianti CNA) и ще бъде 
предоставена като услуга на тези клъстери, които се присъединят към 
инициативата “качество и прозрачност”. 

Направен е и интернет сайт; неговите цели са: 

• Насърчаване на инициативата “качество и прозрачност” и клъстерите, които 
са се присъединили към нея; 

• Създаване на брояч за отчитане на количеството на CO2 емисии, спестени 
посредством предоставяните услуги от всеки клъстер;

• Публикуване на основния резултат от гласуването за предоставяните услуги.

Този пилотен проект е написан от:
AESS – Energy Agency of Modena (Италия)
Assistenza per la Cooperazione Artigiana 
(Италия) 
За повече информация: www.aess-modena.it
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Пилотен проект на KSSENA
СЛОВЕНИЯ
В областта на зелените услуги бяха направени проучвания за намиране на 
оптимална система за мониторинг. Проучванията бяха част от работата по 
проект Prometheus в Словения. Основната констатация от изследването е, че в 
страната няма разработени и разпознати такива системи.

Изпълнението на пилотния проект за оценка на качеството на ЗЕУ ще обхваща 
най-широката и активна за Словения област: фотоволтаични системи. Според 
сравнително добре развита система, много от малките и средни предприятия 
(МСП) за проектиране и монтаж на фотоволтаични системи, успешно и 
активно работят на словенския пазар. Гарантираното изкупуване насърчаваше 
инвеститорите както за създаване на тези системи през 2011 г., превишаващи 
предвидените за 2017г. нива, съгласно Плана за въвеждане на ВЕИ (2010 – 2020).

Имаше липса на интерес за бизнес коопериране в пилотния проект (ПП) 
въпреки добре развития пазар на ЗЕУ. В ПП участват три успешни МСП, чиято 
основна роля е укрепване на дългосрочното присъствие и позиции на пазара на 
ЗЕУ.  В началния етап системата включва четири ключови елемента. Следвайки 
успешното изпълнение досега очакваме системата да продължи да се развива 
успешно и да получи широко разпространение в Словения. 

Този пилотен проект е написан от:
KSSENA – Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region 
(Словения)
За повече информация:
www.kssena.si

Пилотен проект на MIDPANNON
УНГАРИЯ
Основната цел на пилотния проект PROMETHEUS беше да разшири съществуващата система 
за качеството и методите за осигуряване на качество на избрани предприятия с елементи от 
модела MATES (разработен от CRACA), да изследва тези елементи, да направи заключения и 
да обобщи резултатите на тези елементи, чрез обратна връзка с потребителите. 

Бяха събрани изисквания за качеството, свързани със сектора на ЗЕУ, за да се съберат 
първоначални доказателства, включително и стандарти и други професионални насоки. Така 
бяха идентифицирани участниците (14 заинтересовани лица) в областта на ЗЕУ, включително 
техните нужди, ниво на удовлетворение и характеристики и гаранции за качеството. Те бяха 
помолени да попълнят въпросник за системите за осигуряване на качеството и личната 
професионална квалификация, която имат/предпочитат. Попитани бяха и за собствената им 
квалификация/сертифициране и най-добри постижения. Изводите бяха: (i) унгарските МСП 
са много активни по отношение ЗЕУ на панаири и изложби (например панаира CONSTRUMA, 
други), (ii) международните МСП имат стриктна система за гарантиране на качеството, 
взета от страната титуляр (например, Oventrop – DE), (iii) производството и създаването на 
методологията имат огромно значение при осигуряване на качеството, (iv) системите за 
управление на качеството се считат за общи, (v) системата за прилагане на гаранцията се 
разраства и става все по-насочена към потребителя, (vi) повечето МСП сключват договори 
за гаранция за качество. Това са основните цели (основани на гаранцията), а моделът MATES 
се основава на възприетото качество, така че да се помогне на МСП да научат мнението на 
своите потребители. За тази цел беше създаден специален въпросник. След идентифициране 
на компаниите, които да се включат в пилотния проект, те бяха информирани за основните 
елементи на проекта, методологията МАТЕS, процедурата за тестване, инструментите 
и ролята им за получаване на обратна информация. Избраните компании подписаха 
три избрани елемента от модела MATES (Кодекс на поведение, Комуникационен план, 
Обучителен модул за техническа подкрепа). Накрая е поискано от потребители на фирмите 
да оценят качеството. Въпросите са свързани с етичното поведение и оценка на качеството. 
Резултатите бяха много интересни и отговаряха на настоящата икономическа ситуация 
в Унгария. Повечето компании (около 70%) считат, че етичното поведение не е фактор в 
тяхната икономическа среда (което включва не само ЗЕУ участници). Същевременно почти 
всички (около 100%) осъзнават необходимостта да има етични задължения при предлагане 
на ЗЕУ. Около 80% от потребителите смятат, че фирмата, която използват (въпросното МСП) 
е по-честна от останалите. Всички фирми, участващи в консорциума трябва да подпишат 
Кодекс за етично поведение, сходен с този на MATES.

Този пилотен проект е написан от:
Mid-Pannon Regional Development Company (Унгария)
За повече информация:  www.kprf.hu
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Пилотен проект на AEE
АВСТРИЯ
Мрежата на енергийните съветници (netEB) в Каринтия се състои от 50 МСП. 
Партньорите от netEB предоставят енергийни съвети за крайните потребители 
(най-вече домакинства). Net EB се управлява от трето лице, местната енергийна 
асоциация “energie bewusst:kärnten” (ebk), която е частично финансирана от 
местното правителство. Тя е създадена, за да ускори енергийната ефективност, 
обновяването и строителството и е в подкрепа на правителството на Каринтия. 
Третото лице, ebk, разпространява запитванията за енергийни консултации и 
организира реализирането на система за управление на качеството.
Като външно лице, енергийният отдел в провинция Каринтия предоставя 
интернет пространство за он-лайн регистрация, осигурява финансиране 
на управлението на netEB, предоставя енергийни фондове и реклама за 
консултациите за енергийни услуги. 

Системата за управление на качеството на мрежата на енергийни съветници 
в Каринтия работеше с някои основни елементи от модела MATES. Тя беше 
избрана като австрийски пилотен проект по Prometheus, за да анализира 
практичността на основните елементи на модела. 

Резултатите показаха, че:
• Организацията и контролът от трето лице ще доведат до високо качество на 
работата на мрежата. 
• Подкрепата на обществено тяло, в случая правителството на Каринтия, като 
външно лице е важен елемент за успеха на инициативата, която междувременно 
беше приложена и от правителството на Щирия. 
• Комбинацията от ключови елементи “комуникация и лого”, „кодекс за 
коректност”, „обучение и периодична обратна информация” и „обратна 
информация от потребителя” осигурява качеството на зелените енергийни 
услуги и доверието на потребителя. Въпросникът за получаване на обратна 
информация показва високо удовлетворение от услугите.
• Моделът за качество трябва да бъде използван като инструмент за маркетинг 
за външна комуникация, което е друг важен елемент. 

Този пилотен проект е написан от:
AEE – renewable energy Service Company (Австрия)
За повече информация: www.partnerbetrieb.net

Пилотен проект на EAП
БЪЛГАРИЯ
Липсата на доверие у потребителите е един от основните проблеми в България. Ето 
защо, освен кампанията „Довери се на доставчика!”, ЕАП реши да създаде мрежа 
от зелени МСП, фокусирани върху отоплението от биомаса – производители и 
дистрибутори на котли и печки.
Седем МСП се присъединиха към мрежата, за да разпространят сред общините като 
потребители качеството на своите услуги, посредством реализиране на система за 
гарантиране на качеството.
Основната цел на българския пилотен проект е да създаде малка мрежа от 
предприятия, които желаят да тестват системата за гарантиране на качеството 
в своите компании и да приспособят модела според нуждите си. Идеята беше да 
се тества дали реализирането на модел за качеството спомага отоплението на 
биомаса да повиши привлекателността на МСП, както и за преодоляване на липсата 
на доверие у клиентите чрез представяне на услуги, които имат добавена стойност 
за общините. За участващите в модела МСП, той беше система за подобряване 
на качеството на услугата, а за общините – първа стъпка към стимулиране на 
качеството.

Системата за качество на биомасата работи с ключови елементи от модела – 
обучения, обратна информация от потребителите, интерент сайт, кодекс за 
поведение, информационно табло, периодични обновявания, комуникационни 
материали и помощ за сайта.

Резултатите от пилотния проект потвърждават, че реализираните ключови 
елементи отговарят на изискванията на МСП за качество на ЗЕУ като цялостна 
система за качество. Ключов елемент за успех е създаването на демострационно 
табло за отопление на биомаса, предоставящо пълна информация за системите за 
отопление на биомаса и съответните биогорива, включително размери, проблеми 
с атмосферния въздух, финансови модели, подкрепящи програми и схеми. 
Наред с това, подкрепата и контрола от трето лице води до по-добро качество на 
изпълнение. Комбинацията на ключови елементи от модела за качество създава 
добра синергия и подпомага осигуряването на качеството на ЗЕУ, което заздравява 
доверието на потребителите в предимствата на новите ВЕИ технологии.

Този пилотен проект е написан от:
Eнергийна Агенция - Пловдив (България)
За повече информация:
www.eap-save.eu
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Пилотен проект на CNIPMMR
РУМЪНИЯ
В Румъния един от основните проблеми е доверието на потребителите в ЗЕУ. 
Затова създаването на мрежа, която събира предприятия от една област може да 
е от голяма полза, която се допълва от кампанията “Довери се на доставчика си!”. 
Предприятията могат да обединят своите сили и ресурси, за да популяризират 
сред потребителите качеството на предлаганите от тях услуги, а реализирането 
на система за гарантирането му може да бъде много ефективен метод. 
CNIPMMR създаде малка мрежа от предприятия, които желаят да тестват 
системата за гарантиране на качеството от проекта Prometheus в своите 
компании и да „настроят“ модела според своите нужди. Една от целите на 
съответствието беше да се провери дали реализираният модел за качество 
подпомага предприятията да повишат своята дейност и дали проблемът с 
доверието на клиентите може да бъде решен чрез промяна. 

Румънската мрежа от заинтересовани страни в областта на енергията се състои 
от 10 постоянни члена (МСП и Асоциации) и пет неправителствени организации. 
Мрежата е съставена от различни видове МСП, предоставящи зелени енергийни 
услуги като: фотоволтаични (PV) системи; зелени продукти; енергийно 
консултиране; проектиране; инсталация и поддържане на възобновяеми 
енергийни системи; възобновяеми енергийни източници; насърчаване на ЗЕУ 
и ВЕИ; възможности на ЗЕУ и ВЕИ, стимулиране и финансиране на ЗЕУ и ВЕИ. 
Като се вземе предвид фактът, че в Румъния преките ЗЕУ се предоставят от 
големи фирми, то предприятията, участващи в проекта са по-скоро от областта 
на непреките ЗЕУ. The network is managed by a third subject, CNIPMMR. Мрежата 
се управлява от трета страна - CNIPMMR. Тя разпространява запитванията, 
организира прилагането на системите за качество и получава от потребителите 
обратна информация за услугите, които се предлагат от членовете. 

Този пилотен проект е написан от:
CNIPMMR - National Council of private SMEs in Romania (Румъния)
За повече информация:
www.cnipmmr.ro

Пилотен проект на ESS
ШВЕЦИЯ
В последните години и днес, ЗЕУ се радват на значителна промяна в развитието 
и значението им. Разрастването на ЗЕУ в Швеция е базирано на дохода на 
потребителите. Доставчиците са зависими от потребителите и затова е важно да се 
поддържа и развива добрата връзка, изградена през годините.

Днес има голямо притеснение и липса на увереност сред малките и средни 
предприятия и техните потребители. Затова ESS и малка новосъздадена мрежа, 
състояща се от МСП и местни власти, създаде „система за качеството“ наречена 
REKO Energitjnst. 

През есента на 2011 г. системата е въведена в Швеция с пилотен проект за тестване 
на инструментите и механизмите по модела MATES, които се отнасят до начина на 
възприемане на качеството на ЗЕУ и техните доставчици.

Системата има два основни принципа:

• Доставчиците на ЗЕУ трябва да работят в пазарни условия в съответствие със 
законодателството и строгите бизнес правила.

• Потребителите на ЗЕУ имат силно чувство за сигурност, гарантирано от 
доставчиците с доминантна позиция. 

REKO следва изискванията на потребителите на ЗЕУ, като ги включва в системата 
и ги спазва. Потребителите на REKO могат да подават оплаквания за некоректно 
поведение или липса на внимание чрез услуга, наречена “Табло за качество”.

Доставчиците от REKO приемат кодекса за коректност, етичния кодекс и идеите, 
които трябва да споделят като участници в системата. Ако доставчикът може 
да покрие изискванията на системата, той получава лого на REKO, което може да 
използва при маркетингови дейности. REKO поставя изисквания по отношение 
на бизнес информацията на доставчика, работата и отношенията с клиентите, 
включително към процеса за обработване на резултатите от обратната връзка с 
потребителите.

Този пилотен проект е написан от:
E SS– Energy Agency for Southeast Sweden (Швеция) 
За повече информация:
www.energikontorsydost.se
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Пилотен проект на RAEE
ФРАНЦИЯ
Във Франция, няколко национални и регионални политики подкрепят 
развитието на ЗЕУ. А мрежи като клъстера Rhône-Alpes Eco-Energies предоставя 
подкрепа и услуги за повече от 200 МСП, за да ги въведе на пазара на зелени 
енергийни услуги.

С цел тестването на ключови елементи от модела MATES и спечелването на 
доверието на крайния потребител в доставчика, както и за подпомагане на 
услугите на МСП, RAEE създаде партньорство със съществуващия клъстер 
Rhône-Alpes Eco-Energies. Цялостният подход се състои в преглеждане на 
съществуващия модел на качеството на клъстера, идентифициране на силните 
му и слаби страни и тестване на основни елементи, които не са реализирани 
или подобрени от клъстера, но са важни за крайния потребител.

По време на пилотната фаза са оценени следните ключови елементи: 
комуникация, кодекс за поведение, технически компетенции на МСП, механизми 
за обратна връзка, както и нови услуги, позволяващи асоциирането на МСП 
с цел предлагане на интегрирани оферти на потребителите и повишаване на 
конкурентоспособността им спрямо големите компании. Въведени са няколко 
нови инструмента, като например визуализация и помощни материали, 
насочени към потребителя, както и директория за образцови инсталации на 
МСП. Обратната информация е направена и оценена чрез интервюта на МСП 
и крайни потребители, като са подчертани техните очаквания за нови подходи 
към качеството, които биха допринесли за увеличаване степента на доверие на 
потребителя. 

Този пилотен проект е написан от:
RAEE – Energy and Environment Agency of the Rhône-Alpes Region
За повече информация:
www.qualit-enr.org 

Пилотен проект на  IPIC
ИСПАНИЯ
Пилотният проект за гарантиране качеството на услугите, предоставяни от 
МСП в региона на Каталуня, има за фокус биомасата. Тежестта на този сектор 
в Каталуня е малка и пазарът все още се развива. Системата за качество в 
региона се създава, за да помогне фирмите да ускорят и стимулират сектора 
чрез участието на различни компании в общ проект. 

До момента системата за качество на биомасата определя основните 
препятствия на местно, регионално ниво. Повечето от тях са свързани с липсата 
на увереност у потребителите по отношение на системите за отопление на 
биомаса и достъпността на горивото. Системата за качество на биомасата се 
състои от:
- КОДЕКС ЗА КОРЕКТНОСТ определен от МСП, включени в инициативата. Той 
цели да се преодолее причините, които пречат на крайния потребител да 
инвестира в технологии на биомаса. 
- ЛОГО на модела/системата: 

 
- БРОШУРА за разпространяване и рекламиране на модела и участващите в 
инициативата МСП.
Моделът е реализиран от четири МСП в Каталуня, които работят в областта на 
биомасата, като включва котли на биомаса и доставчици на гориво.

Този пилотен проект е написан от:
IPIC – Iberian Productivity and Innovation Centre 
(Испания)
За повече информация:
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ОЦЕНКА НА ПРИЛОЖИМОСТТА
Възможността за трансфер на моделът MATES беше оценен посредством SWOT 
Анализ на пилотните проекти, реализирани от партньорите. SWOT означава 
Силни страни, Слаби страни, Възможности и Заплахи/ пречки. Вътрешни 
фактори са силните и слабите страни. Възможностите и заплахите са външни 
фактори. Всички те могат да повлияят модела, а анализът им дададе полезни 
идеи за подобряването му. Вътрешните фактори могат да се считат като силни и 
слаби страни особено, ако посочват преимущества и недостатъци на трансфера. 

Вътрешните фактори могат да включват макроикономически, технологични, 
юридически и социално-културни промени, както и такива на пазара и 
конкуренцията. Възможно е да има външни възможности за увеличаване на 
приложимостта или специфични елементи на средата, които биха могли да 
причинят проблеми в трансфера на модела (заплахи/пречки). Всеки партньор 
направи SWOT анализ на своя пилотен проект. Така бяха подготвени матрици с 
резюмета, обобщаващи всички идентифицирани външни и вътрешни фактори.
По време на последната работна среща след дискусия между работните групи 
бяха избрани основните аспекти и идентифицирани причините за тяхното 
значение.
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Силни страни Слаби страни

Възможности Заплахи
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СИЛНИ СТРАНИ  

Силните страни са:
• Наличието на трета страна.
• Взаимодействие между МСП, трета страна и външно лице (финансиране).
• Независима и/или анонимна оценка на обратната информация от крайните 
потребители.
• Централно организиране на обучение и пазари.
• Качествени документи за комуникация и информация за МСП и 
производството на продукти. 
• Свързване на цялостен модел и включване на подходящи МСП или клъстери 
и институции.
• Кодексът за коректност трябва да бъде достатъчно общ, за да може да бъде 
приложим и да се преодолеят пречките пред крайния потребител.
• Пилотните проекти са оценени от МСП, които принадлежат на клъстера.
• Времева рамка.
• Лесно се реализира на сравнително ниска цена от отделни МСП.
• Справяне с ключовите елементи по разбираем и логичен начин, за да се 
повиши увереността и да бъде използвана в дадения контекст.

ph
 E

nr
ic

o 
Sp

ez
za

ti



40 41

Партньорите избраха пет основни положителни елемента, обяснявайки 
причините за избор:
• Общ и логичен Кодекс за коректност, който трябва да се трансферира и да 
се преодолеят бариерите, считани за критични за крайните потребители. МСП 
биха могли да го подобряват.
• Разходите за всяко МСП трябва да са ниски, за да се привлекат повече фирми. 
След това би могло да се вземе решение за увеличаване на разхода.
• Основните ключови елементи трябва да бъдат използвани по един разумен 
и логичен начин. Това би осигурило широкото участие на МСП, повишаващо 
доверието на крайните потребители и би могло да се използва в различен 
контекст.
• Всъщност, това би могло да осигури по-честен и обективен начин за оценка. 
Освен това, тя би гарантирала независима и/или анонимна оценка.
• Наличието на общи правила и уникален имидж може да подпомогне МСП, 
защото „два гласа са по-силни от един“.
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Недостатъци
Вътрешните негативни аспекти (недостатъци или Слаби страни), изведени от 
Пилотния проект са:
• Липса на трети страни (посредници) и трудности при включването им.
• Страх на МСП от /или външна оценка. 
• Забавяне на реакцията на оплакванията, дължаща се на липса на 
време или интерес.
• Малък брой участващи МСП и такива, които 
принадлежат само към един район.
• Не са включени производители на „зелена 
енергия”.
• Ограничена обратна информация от крайните 
потребители.
• Пилотният проект отразява единствено 
ситуацията на национално ниво.
• Зависимост от държавно финансиране.
• Нереалистични цели, неотговарящи на нуждите на 
фирмите.
• Въвеждане на нов ключов елемент, който накрая не е оценен.
• Липса на добра координация с външни лица.
Партньорите избраха пет основни недостатъка, дадоха аргументи и направиха 
коментари:
• Липса на ясен Кодекс на поведение: в действителност, неясният кодекс на 
поведение може да доведе до недоразумения. Изясняването му може да 
предотврати бъдещи проблеми.
• Ограничена обратна връзка с крайните клиенти: мнението на партньорите 
е, че без обратна връзка с крайните клиенти, може да се окаже много трудна 
задачата да се направи точна оценка на дейността на предприятията. Това ще се 
отрази на качественото изпълнение на проекта.
• Зависимост от държавно финансиране: насърчава се частното финансиране 
тъй като така се постига финансова независимост на проекта. Не във всички 
държави се прилага частно финансиране.
• Значимост на оценката на всички ключови елементи, използвани в пилотния 
проект. По този начин е възможно да се избегне рискът от неточна оценка.
• Липса на координация с външни лица. В действителност лошата координация 
може да обезкуражи евентуални бъдещи членове да вземат участие в проекта.
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Предимствата
Външните положителни страни (предимства), изведени от Пилотния проект са:

• Ангажираност на правителството (също законодателно) и участие на 
държавни органи (обществените институции трябва да бъдат най-малкото 
информирани).

• Запознаване с държавното и европейско финансиране.

• Обратна връзка с потребителите и създаване на механизъм за обратна 
връзка с цел проучването им.

• Наличие на силен пазарен сектор. Икономическо развитие

• Въвеждане на единен европейски стандарт и критерии за сходни 
организации.

• Участие на стратегически партньори в мрежи, външни агенции за 
комуникация и координация на държавните органи, асоциации на малки и 
средни предприятия. 

• Увеличаване на съществуващата мрежа (броя на предприятията в района).
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Партньорите определиха основните предимства като изтъкнаха своите 
аргументи и коментари.
• Участието на държавните органи или поне готовността им да подкрепят 
модела са от изключително значение.
• Запознаване с държавното и европейско финансиране: Установено е че 
държавното финансиране подпомага изпълнението на модела. Беше прието, че 
държавната финансова помощ за изпълнението и трансфера на модела имат 
голяма тежест. 
• Обратната връзка с клиентите и изграждането на механизъм за проучването 
им (увеличаване на доверието): тази прозрачност може да се гарантира от 
Асоциация на потребителите, държавата и Енергийната агенция.
Включване на стратегически партньори и външни комуникационни агенции 
– те действат като катализатори: стратегическите партньори могат да бъдат 
на разположение на мрежата и да се координират с останалите членове, 
докато комуникационните агенции могат да осигурят ефективен маркетинг и 
комуникация.
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Опасности

Външните негативни аспекти (опасности) изведени 
от пилотния проект са:
• Възможна липса на участие от страна на малки и 
средни предприятия.
• Възможна липса на участие от страна на държавната 
администрация.
• Липса на външно/европейско финансиране.
• Конфликт на интереси между доставчиците на енергия и пазара на „зелени 
услуги”.
• Липса на подкрепа като политика и законодателство.
• Неяснота относно различните модели за качество.
• Липса на пазарен ръст.
• Прекалено голяма конкуренция между фирмите (пазарът е затворен за нови 
фирми/монополизъм). В бъдеще биха могли да се появят доставчици на „зелени 
услуги”, предлагащи по-ниски цени и по-лошо качество.
По отношение на негативните аспекти, партньорите избраха 4 основни аспекта, 
като изтъкнаха своите аргументи и коментари.
• Основният негативен аспект е възможната липса на участие от страна 
на фирми. Обикновено те нямат време да следват външни дейности, но 
партньорите подчертават голямото значение, което има активното участие на 
фирмите при прилагането на схемата за качество.
• Втората заплаха, която трябва да се вземе под внимание, е липсата на външно 
финансиране (европейско, държавно, общинско и т.н.), което е съществено 
най-малкото в началото на прилагането на модела и за подпомагане на 
първоначалните разходи
• Следващият негативен аспект е липсата на подкрепящи политики и 
законодателство. В действителност, партньорите считат, че регламентите и 
националните стратегии за енергийна ефективност, СО2 и т.н. са много важни, 
за формулирането на ясна и точна законодателна рамка, както и за създаването 
на условия за прилагане на модела.
• Четвъртата опасност е смесването на различни модели за качество. 
Според партньорите, там където има множество модели за сертифициране и 
качество, може да възникнат недоразумения между фирмите по отношение на 
използвания модел. Следователно, малката възможност за прилагане на нов 
модел може да се окаже основният риск. Поради тези причини е добре новият 
модел да включва вече съществуващи сертификации и схеми. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Развитието на пазара на енергийни услуги, предлагани от фирмите на крайните 
потребители, може да бъде подкрепено от маркетингови техники, увеличаващи 
доверието между предприятията и потребителите. Доверието на клиентите 
се утвърждава, когато фирмите успяват да задоволят нуждите им и когато 
клиентите възприемат добре предлаганите продукти и услуги. Този аспект е 
много важен, особено за енергийните услуги, тъй като този пазар е все още нов 
и непознат на крайните потребители.  

Фирмите често се сблъскват с проблеми при прилагането на специфични 
маркетингови стратегии, поради това, че са малки, както и поради трудности 
при формирането на общи дейности. Наличието на трети страни позволява 
да се анализира пазарът, да се намерят конкретни решения и да се подобри 
функционирането на МСП в пазарна среда.
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Посредниците действат много по-ефективно, когато са на държавно ниво и 
следователно са независими на пазара, както и имат по-голяма възможност за 
достъп до държавни средства, чрез които да се насърчава използването на ВЕИ 
и за икономията на енергия. 

Въз основа на гореспоменатото, след процес на проучвания и изследвания, 
работни срещи и осъществяване на териториални инициативи, проектът 
Prometheus разработи модела MATES като инструмент за разшираване на пазара 
на енергийни услуги. В този модел се прилагат различни ключови елементи, 
чрез които се определят основните параметри на качеството, възприемани от 
потребителите (яснота, надеждност, отзивчивост, сигурност).
  
Моделът MATES е адресиран до предприятия, организирани като верига, клъстер 
или мрежа. Тези предприятия, координирани от трето лице, се подпомагат чрез 
изградена маркетингова стратегия, както от обучения и различни средства за 
комуникация (уебсайтове, комуникационнои материали).

От основно значение за отношенията между предприятията и посредниците е 
кодексът на поведение, изготвен от тях и разпространен сред компаниите. Той 
представлява основно споразумение между фирмите и описва маркетинговата 
философия, с която те трябва да се съобразяват. Кодексът на поведение трябва 
да е ясен и достъпен за крайните потребители.
Трудност при прилагането на този модел може да бъде липсата на 
заинтересованост от страна на фирмите. Те обикновено нямат време да следят 
външните дейности, а активното участие на тези фирми е от съществено 
значение за прилагането на схемата за качество. 
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Energy Network - мрежа за спестяване на енергия 
в южна Италия
ИТАЛИЯ
Energy Network е мрежа от занаятчии, предприятия и местни компании организирани 
от Агенцията за енергия и околна среда Неапол - ANEA (Energy and Environment 
Agency of Naples) в сътрудничество с „Napoletangas Spa“ (неаполитанският местен 
доставчик на газ и електроенергия) Тази мрежа има за цел да насърчи и реализира 
мерки за спестяване на енергия чрез информационна дейност, обучение, 
консултации и рекламна кампания, адресирана до нейните членове (предприятия, 
квалифицирани специалисти и обществени органи). Мрежата има свое собствено 
лого и мото, които се използват във всички информационни материали и 
кампании, както и от всеки неин член в неговите собствени информационни 
материали. Мрежата осигурява общо маркетингово представяне на своите 
членове, благодарение на общите кампании и специално отделеното място в сайта 
на проекта, съдържащ пълния списък на всички членове. Потребителите могат да 
намерят профилите на малките и средни предприятия, предоставящи енергия и 
услуги, заедно със списъка на предприетите от тях мерки и произтичащите от тях 
ползи, изразени в спестена енергия. Мрежата осигурява непрекъсната техническа 
и правна подготовка на своите членове както и контрол по спазването на всички 
установени в проекта правила от членовете на мрежата (например спазването на 
професионалните тарифи на услугата „енергийно сертифициране“, определена от 
консорциума и популяризирана в сайта и). Администраторите контролират дали 
марката и моделът на инсталацията са коректно отчетени във фактурата. Тази 
информация е необходима за изчисляване на спестената енергия, чрез новата 
инсталация. Проектът се възползва и от сътрудничеството си със сдруженията на 
занаятчиите, които са от съществено значение за рекламирането и насърчаването 
на мрежата, предоставяща им възможност за по-лесен достъп до пазара. Системата 
може да подпомогне и създаването на синергия между предприятия с различна 
техническа насоченост. 

Този пример е написан от:
C.R.A.C.A.– Centro Regionale di Assistenza per la Cooperazione Artigiana 
(Италия) 
За повече информация:
www.craca.it

ПРИЛОЖЕНИЕ: ДОБРИ ПРАКТИКИ
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“Energia Comune” - Моделни договори и 
информационни гишета за зелени енергийни 
услуги за групово закупуване
ИТАЛИЯ 
Legambiente е италианско екологично сдружение, което предоставя информация на 
обществеността за възможностите за монтаж на ВЕИ и по-специално фотоволтаични 
и соларни инсталации, а също така помага на клиентите да създадат групи за 
взаимно закупуване на фотоволтаични и термо-соларни системи. Предоставено 
е стандартно споразумение за защита на интересите на клиентите и гарантиране 
удовлетворението на специфичните им изисквания. То се подписва от МСП, които 
извършват такива услуги. По този начин клиентите знаят кои фирми, инсталиращи 
подобни системи са подбрани от Екологичното сдружение и са включени в списъка 
на потвърдените доставчици, отговарящи на определени условия за качество 
в съответствие с установените стандарти, сертификати, умения и опит. Малките 
и средни предприятия, които не изпълняват споразумението или предоставят 
некачествено обслужване на клиентите си (Legambiente получава много 
оплаквания от клиенти, недоволни от качеството на услугите), се отстраняват и не 
им се предоставя възможност да работят отново в тази система. Предприятията, 
предоставящи подобни системи са задължени в края на всеки проект да изпращат 
доклад до Legambiente. Удовлетвореността на клиентите от получената услуга 
се проверява посредством телефонни разговори между тях и представители 
на Legambiente. Всяка фирма, инсталираща подобни системи, сама се грижи за 
взаимоотношенията с клиентите си, обаче Legambiente има правото да се намеси, 
ако получи оплаквания от тях. Клиентите (особено груповите клиенти) се ползват 
с потребителска защита от страна на Legambiente, като те могат да получат помощ 
при проверка за съответствието между параметрите на договора и инсталираната 
система. Това е ценна помощ, която подпомага клиентите да преценят качеството 
на получената услуга. Участващите предприятия са принудени да работят по-добре 
и по-организирано, с цел осигуряване на по-добро и квалифицирано обслужване 
на клиентите. Благодарение на участието им в проекта, от участващите фирми беше 
установено увеличение на броя на инсталираните системи на годишна база. Този 
договорен модел, изготвен от екологичното сдружение Legambiente, гарантира на 
клиентите високо качество на получената услуга.

Този пример е написан от:
C.R.A.C.A.– Centro Regionale di Assistenza per la Cooperazione Artigiana 
(Италия) 
За повече информация:
www.craca.it

Клуб „Eccellenza Energetica“ (Клуб на енергийното 
съвършенство )  - квалификация и насърчаване 
на предприятията, работещи в областта на спестяването на 
енергия в околността на Болоня
ИТАЛИЯ
Национална асоциация на занаятчиите (CNA) е регионална асоциация 
в Болоня, която създаде колективна марка, наречена „Club Efficienza 
Energetica“ (Клуб на енергийното съвършенство), която представлява група от 
предприятия, извършващи дейности в областта на енергийната ефективност и 
възобновяемата енергия, отличаващи се с качество на уменията, надеждността 
и способностите си. Предприятията присъстват на пазара като субекти, които са 
в състояние да предоставят на крайния клиент пълно и качествено обслужване. 
Основната  цел на проекта “Club Efficienza Energetica” е да се увеличи доверието 
на обществеността в енергоспестяващите технологии и възобновяемите 
енергийни източници чрез осигуряване на ефективни и качествени услуги с 
добра възвръщаемост на инвестициите. Фирмите-членки поемат ангажимент 
за информация и обучение в съответствие с етичното поведение, както и за 
сътрудничество при взаимно допълване на компетенциите си. Също така, те 
трябва да покриват всички икономически, технически и законови изисквания 
и да спазват кодекс на поведение, който защитава крайния потребител. 
Покриването на тези изисквания дава право на членуващите фирми да използват 
марката на клуба „Eccellenza Energetica“, предоставена от Националната 
асоциация на занаятчиите (CNA) и да се възползват от обща рекламна дейност 
(брошури, интернет сайт, участие в обществени мероприятия, и т.н.), както и 
от няколкото създадени комуникационни канали.  До момента 20 фирми са 
поискали да станат член на клуба. Още около 70 предприятия са проявили 
интерес към проекта. Национална Асоциация на занаятчиите в Болоня (CNA) 
извършва проверки и цялостна оценка на удовлетвореността на клиентите от 
информационната услуга, предоставена чрез информационни центрове, както 
и от услугите, предоставяни от фирмите, участващи в проекта. Персоналната 
и целенасочена грижа за клиента, насочена към неговите потребности, е 
силната страна на тази услуга, чиято цел е да повиши доверието на клиентите в 
доставчиците на зелени енергийни услуги.

Този пример е написан от: 
AESS – Energy Agency of Modena 
(Италия)
За повече информация:
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Осигуряване на качество и кодекс на поведение 
в мрежата от фирми Partnerbetrieb – Traumhaus 
Althaus
АВСТРИЯ
Мрежата „Partnerbetrieb - Traumhaus Althaus“ съществува от 2000 година насам. Тя предлага 
подход към безстресово строителство и обновяване на сгради за хората и околната среда. 
Подходът, който се прилага от мрежата, е уважение и внимание към детайлите. Този 
подход може да се види при обектите, реализирани от членовете на мрежата и води до 
внушителни резултати. 
Когато хората се наслаждават на своята работа, резултатите са добри и клиентите 
са приятно изненадани. Всичките 60 фирми-членки на мрежата са добре известни и 
успешни компании с дългогодишен опит в областта на зелените енергийни услуги. Те 
всички споделят общото желание да се насърчават решения, защитаващи околната 
среда. Местният енергиен институт е идеалния партньор за обучения и образование. 
Всички фирми с добре обучени служители могат да предложат атрактивни решения за 
възобновяема енергия за отопление, устойчиво строителство и обновяване, както и за 
природосъобразен начин на живот.

Системата за осигуряване на качеството на мрежата се използва като инструмент за 
насърчаване на доверието на потребителите. Общо задължение на всички партньори в 
мрежата е да съветват клиентите си за постигане на енергийна ефективност, екологично 
строителство и обновяване, както и за използването на възобновяеми енергийни системи. 
Обучението и обратната връзка с клиента и неговата оценка са двете основни части на 
системата за качество.

Всички компании от мрежата се подлагат на общи обучения и имат една и съща придобита 
квалификация в областта на строителството, обновяването и енергийната ефективност. 
Всяка фирма, която има интерес да стане член на мрежата, трябва да отговаря на високи 
критерии за качество в съответната област. Кодексът на поведение, към който всички 
участващи в мрежата фирми са се обвързали, дава допълнителна увереност на клиентите 
при консултиране, включително и всички аспекти на строителството и обновяването.
Втората част на системата за осигуряване на качеството е оценката на обратна връзка 
с клиентите. Всеки клиент има възможност и бива непрекъснато насърчаван да дава 
оценката за качеството на извършената работа. Чрез нея се оценява както работата на 
цялата платформа, така и работата на отделните фирми. Резултатите са видни и достъпни 
за всички, а всяка фирма има възможност да реагира незабавно на подадени жалби. Тази 
мярка повишава качеството на предлаганите услуги, както и доверието на потребителите.

Този пример е написан от:
AEE – renewable energy Service Company (Австрия)
За повече информация: www.partnerbetrieb.net

Модел за гарантиране на качеството ”eza!-partner 
Network”
ГЕРМАНИЯ
Високо качество на зелени енергийни услуги е това, което е установено от немската 
мрежа “eza! partners”. Повече от 130 малки и средни предприятия, работещи в 
областта на зелените енергийни услуги се присъединили към  партньорската мрежа 
“eza partner”, създадена преди 10 години, за да се поддържа и д подобри високото 
качество сред всички партньори. Партньорите се придържат към тази система, 
която се управлява от eza! - център за енергия и развитие Allgaeu. 

Партньорите от eza! участват четири пъти годишно в обучения и семинари и 
ежегодно публикуват добри практики. Те искат от своите потребители обратна 
връзка и оценка на предлаганите от eza! услуги. Поканата за пряко участие 
подобрява управлението на жалбите и увеличава удовлетвореността и доверието 
на потребителите. 

Общите ангажименти и кодексът на поведение регулират модела за осигуряване 
на качество. Всяко предприятие трябва да покрие високи критерии за качество 
в съответната област. Подписвайки кодекса за поведение, всеки член на мрежата 
приема:
•  да включи своите служители в организираните от eza образователни дни 
• да изпълнява системата за осигуряване на качество, предоставена от eza!.
• редовно да представя проекти, демонстриращи изпълнението на високи 
стандарти на качество 
• да иска от потребителя оценяване на предлаганите зелени услуги.

Онлайн оценяването от потребителите гарантира, че иинформацията за 
високото качество на предлаганите услуги се разпространява от уста на уста и се 
възнаграждава чрез добри отзиви и повишено доверие на клиентите. “Eza” действа 
като трета страна между партньорската мрежа и крайния потребител и събира 
мнението на потребителите за качеството на зелени енергийни услуги. Оценката на 
потребителите се публикува на интернет сайта на мрежата и така се прави публично 
достояние, достъпно за всички останали потенциални потребители. 

Този пример е написан от:
AEE – renewable energy Service Company 
(Австрия)
За повече информация: eza-partner.de
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CORGI Сертификационна схема за регистрирани 
газови инсталатори
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
CORGI работи като доброволна схема в допълнение на законовите изисквания 
към операторите на газ за регистрирането им в “Gas Safe Register”. CORGI е 
насочен предимно към МСП и бизнес в областта на енергийното производство 
(не само газ), който включва 50 компании, основно МСП, изброени на неговата 
интерент страница. 

CORGI схемата за сертифициране е регламентирана чрез система от 
правила, включващи процедури за жалби. против оперативните дейности по 
сертифициране. Жалбите против решенията за сертифициране се подават от 
различните потребители и се разглеждат ежемесечно. 

Кодексът за поведение на CORGI Certification Scheme предвижда и това 
бизнесът да “бъде отворен и честен с потребителите и да се стреми да 
отговори на нуждите на клиентите със специфични изисквания, да отговаря 
на потребителското изискване – “щом го казвам, ще го направя” и да обяснява 
на клиента ясно своите действия и решения. CORGI схема за сертифициране 
се прилага за вече регистрирани в “Gas Safe Register” субекти. Всяка 
регистрация гарантира, че служителите имат необходимите знания и умения. 
Сертифицираните инсталатори трябва да отговарят на изискванията на 
стандартите за сертифициране. CORGI системата за сертифициране на качество 
е изградена на принципа “ориентирана към клиента”, което означава, че трябва 
да “осъзнава настоящите и бъдещи нужди на потребителите и да се стреми да 
отговори на техните очаквания.” 

CORGI сертифицирането е фокусирано към проблемите при наблюдаването 
или оценяването от потребителя и добрите практики за управление. Всички 
негови принципи целят гарантиране интереса на потребителя. 

Този пример е написан от:
CNIPMMR – National Council of Private SMEs (Румъния)
За повече информация:
http://www.trustcorgi.com

СХЕМА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА 
ДРЕБНОМАЩАБНО ПРОИЗВОДСТВО (ССДМП), 
СЕРТИФИЦИРАЩА ПРОДУКТИ И ИНСТАЛАТОРИ НА 
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ ВЪВ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Департаментът за енергия и климатични на Обединеното кралство промени предложи 
Стратегия за дребномащабно производство (ССДМ). Основен резултат беше създаването 
на Схема за сертифициране на дребномащабно производство, проектирана за 
независимо сертифициране на дребномащабни продукти и услуги в съответствие със 
съществуващите стандарти. 

Всяка допустима организация (също и МСП) може да бъде акредитирана от UKAS 
или еквивалентен орган по сертифициране, съгласно ССДМП. ССДМП предвижда 
определени условия за работа на сертифицираните инсталатори (като отнемане на 
права, начини на плащане, срокове и депозити, гаранции и информация за поддържане). 

След като подпише Кодекса на добрите практики и насоките, разработени от Службата 
за лоялна търговия, инсталаторът получава ССДМП акредитация. Кодексът предвижда 
процедура за потребителските жалби, решаване на конфликти и независим арбитраж. 

Сертифицираните инсталатори трябва да бъдат сигурни, че произвежданите или 
използваните от тях рекламни материали са “законни, почтени, достоверни и не 
нарушават добрите нрави” и, че те спазват съответното законодателство, включващо 
Британския кодекс за реклами и търговски промоции и Защита на потребителя от 
нелоялни търговия 2008.

Установените от ССДМП ясни изисквания и стандарти са направени с цел защитаване 
на интересите на потребителите. Кодексът на добрите практики (насоките, разработени 
от Службата за лоялна търговия), който сертифицираните ССДМП инсталатори 
трябва да подпишат и да изпълняват,  определя специфичните високи стандарти на 
бизнес практиката. В допълнение, независимата комисия за справяне с жалбите на 
клиентите и постоянното наблюдение на сертифицираните инсталатори от ССДМП, 
сертифициращият орган представлява ефективен механизъм за гарантиране интересите 
на потребителите. 

Този пример е написан от:
CNIPMMR – National Council of Private SMEs (Румъния)
За повече информация:
www.microgenerationcertification.org
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КОДЕКСЪТ REAL 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Кодексът REAL е спонсориран от Асоциацията за Възобновяема Енергия (REA) 
и администриран от Renewable Energy Assurance Limited, независимо дъщерно 
звено на Британската Асоциация за Възобновяема Енергия. 

До 2007 г. кодексът REAL имаше повече от 500 члена, а сега са около 1 500, 
повечето от които са МСП. Годишният членски внос зависи от размера на 
компанията. Таксата започва от £190 за компании до 6 служители и може да 
достигне до £10 000 за компании с над 2 500 служители.

Всяка година REA одитира една трета от членовете й чрез въпросник. Анализира 
получени оплаквания от членове, които са нарушили Кодекса и всички случаи, 
които са стигнали до арбитраж или до извънсъдебно споразумение. 

Кодексът за уверение на потребителите е основата на схемата REAL и създава 
подробни бизнес стандарти и правила за реклама и продажба, поведение 
на търговци, както и предлага на потребителите информация за финансови 
стимули.  Схемата REAL ще наблюдава отзивчивостта на членовете като използва 
въпросниците за потребителска задоволеност и получените оплаквания към 
даден член. 

Чрез постоянен мониторинг на сертифицираните членове и чрез събиране на 
обратна връзка от клиенти (като се използват въпросници за задоволеност на 
потребителите), схемата REAL осигурява постоянно разглеждане и подобрение 
на Кодекса, което спомага за постоянното подобрение на услугите. 

Правата и интересите на клиентите са защитени като им е предоставено 
правото за подаване на оплаквания (чрез ясни процедури, описани в Кодекса) 
и съществуването на механизъм за споразумения (между търговец и клиент). 

Този пример е написан от: 
CNIPMMR – National Council of Private SMEs (Румъния) 
За повече информация: 
www.realassurance.org.uk

Мрежа и Форум BDPV 
ФРАНЦИЯ
Асоциацията GPPEP бе създадена в началото на 2009 г. с цел да помогне за 
защитата на интересите на частните собственици на фотоволтаични инсталации 
относно проблеми като данъци, цени, качество, стандарти, административни 
процедури и други. През 2009 г. във Франция имаше повече от 20 000 частни 
производителя, обикновено притежатели на малки инсталации, и други 20 
000, които чакат разрешение от енергийната компания, за да се включат в 
мрежата. Пазарът на фотоволтаици се развиваше много бързо, поради щедрите 
преференциални цени, които привлякоха много нови компании. 
Асоциацията GPPEP бе създадена, за да: 
• подкрепи частни производители (преди и след инсталиране) 
• обмени информация за технически и административни проблеми 
• насърчи развитието на фотоволтаични инсталации 
Онлайн форумът и мрежата BDPV сe създадоха, за да улеснят обмена на 
информация. Частните собственици могат да обменят информация за работата 
на тяхната инсталация (производството на енергия от слънцето) и информация 
за избраната технология и търговец. Собствениците на фотоволтаични 
инсталации ще вкарват данни за произведената електрическа енергия и ще ги 
сравняват с теоретични данни, както и с произведеното количество от други, 
подобни инсталации в региона или околността. Приложение, което използва 
GIS, улеснява търсенето на информация. Участниците във форума могат да се 
свържат с други производители и да обменят информация за инсталацията, 
продукта и други. Към момента има 11 000 производителя, които са включени 
в инструмента, а около 8 000 от тях периодично въвеждат данни. Достъпът 
до инструмента е безплатен и асоциацията не е получила никаква финансова 
помощ от местните власти.
Основното предимство на инструмента е, че ще вдъхне доверие у клиента. 
Инструментът ще помогне за оценяването на работата на инсталацията и на 
уменията и познанията на инсталатора. Ползата от инструмента идва от това, 
че значителна част от инсталациите са включени в него. Монтажници, които 
предлагат висококачествени услуги, го използват и за маркетингови цели и го 
препоръчват на потенциални нови клиенти.

Този пример е написан от:
RAEE – Energy and Environment Agency of the Rhône-Alpes Region
За повече информация:
contact@gppep.org
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Гарантирани Соларни Резултати  
ФРАНЦИЯ

ADEME (Националната Агенция за Енергийно Управление и Околна Среда) заедно с 
професионалисти в сферата на соларната енергия изпълниха Гарантирани Соларни Резултати 
(GSR). Идеята бе разработена във Франция през 80-те години, за да се преодолее липсата на 
увереност и широко разпространеното възприятие, че термалната соларна технология не е добре 
развита и е неефективна. 
GSR гарантира сигурността на клиента, че неговата термална соларна система ще работи, 
предоставяйки определено количество топла вода за определен период. Ако инсталацията не 
отговори на стандарта, описан в гаранцията, клиентът се компенсира финансово. GSR договор 
също така премахва всяка тревога за поддръжката на системата, тъй като изпълнителят по 
договора трябва да поддържа системата така, че тя да отговаря на договорения стандарт. Успехът 
на GSR зависи от: 
• Ясен и недвусмислен договор между клиента и партньорство от мениджъри, монтажници, 
финансисти, и т.н. 
• Верни прогнози за работата на системата 
• Правилно определяне на търсенето на топла вода. 

Производителят на слънчевия колектор, инсталаторът и операторът на системата се избрат 
посредством обявяване на търг. След като е направен избора, „техническият екип“ се сформира 
около технически консултант и има определени цели за изпълнение. За да се гарантират тези 
резултати независимо от метеорологичните условия, техническият екип сключва 4-5 годишен 
договор с клиента. През първата фаза на верификацията (1-ва година), инсталацията трябва да 
докаже капацитета си да снабдява гарантираното количество енергия. Ако това не се случи, 
екипът трябва да поправи инсталацията за собствена сметка. На етап 2 на експлоатацията (3-4 
години) се проверява продуктивността на системата. Ако тя не се окаже стабилна, екипът трябва да 
компенсира финансово клиента според дефицита в снабдяването на соларна енергия. Основното 
предимство на GSR е гаранцията, която идва от ангажираността на МСП-тата да поддържат 
работеща система с години.  
В началото инструментът е задължителен за инсталации над 20 м2, но сега е препоръчителен 
само за големи инсталации. Това е инструмент за оценяване на качеството на инсталации на 
възобновяеми източници, а не други аспекти на качеството. GSR има много голям позитивен ефект 
за развитието на соларно-термални инсталации във Франция през 90-те години на XX век.

Този пример е написан от:
RAEE – Energy and Environment Agency of the Rhône-Alpes Region
За повече информация: www.ines-solaire.com

Енергийни етикети Qualit’ENR
ФРАНЦИЯ
Създадена от пет професионални организации (CAPEB, Enerplan, UCF-FFB, 
UNCP-FFB and SER), Qualit’EnR е показател за качествена инсталация на системи 
на възобновяема енергия от 2006г.

Qualit’EnR цели да помогне потребителите да намерят умели професионалисти, 
които да предоставят съвет и инсталират ВЕИ системи в домовете си.

Qualit’EnR управлява четири системи за качество в зависимост от инсталираната 
ВЕИ система:
• Qualisol за слънчева термална енергия (слънчева битова топла вода и 
комбинирани соларни системи),
•  QualiPV за слънчева фотоволтаична енергия (свързани с мрежата 
фотоволтаични генератори),
• Qualibois за биоенергия (печки, котли и захранващи системи),
• QualiPAC за въздушна-термална и геотермална енергия (топлинни помпи).

Инсталаторите, които желаят да покажат своят етикет за качество, трябва да  
приемат  харта за качеството и да постигат дадените критетии. Те трябва да 
демонстрират:
• Дейността на компанията трябва да включва инсталиране на актуални 

системи на ВЕИ.
• Има необходимите гаранции за дейности и инсталиране: обща и 

десетгодишна отговорност.
• Поне едно лице за контакт трябва да има значителен опит с инсталирането 

или да е завършило обучение Qualit’EnR.
Благодарение на етикета за качеството с 10 точки, който е приет и следван от 
инсталаторите, инструментът има положителен ефект върху надеждността, 
гаранцията и отговорността към потребителя. Качеството на енергийната 
услуга се оценява чрез одит на подхода Qualit’ENR.

Този пример е написан от:
RAEE – Energy and Environment Agency of the Rhône-Alpes Region
За повече информация:
http://www.qualit-enr.org/
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Регистрирани контрактори, които спомагат за 
енергийни спестявания в бита
ИРЛАНДИЯ
Системата за сертифициране беше създадена в рамките на два гранта, които са 
администрирани от Управата за устойчива енергия в Ирландия (SEAI). Двете схеми 
са: домашните енергийни спестявания (ДЕС) и Зелени домове (ЗД). 
Схемата ДЕС предоставя грантове за домакинства, за да намалят консумацията си 
на енергия и съответните разходи, както и емисиите парникови газове. Схемата 
е отворена за всички притежатели на домове, които са построени преди 2006. 
Системата за зелени домове е създадена, за да подпомогне управителите на домове, 
построени преди юли 2008, да закупят нови системи за отопление с използване на 
ВЕИ. Допустимите продукти включват инсталиране на дървесни котли и слънчеви 
термални помпи на основата на  термални системи. За домакинствата, които 
вземат грантове по една от двете схеми, се инсталира оборудване, инсталаторите 
и контракторите, които ще изпълняват заданието трябва да са регистрирани в SEAI. 
Контракторите трябва да са регистрирани в схемата ДЕС, докато инсталаторите и 
продуктите трябва да са регистрирани по схемата ЗД. Контракторите и инсталаторите 
имат предоставена документация, която SEAI изисква и се подписва договор за 
съответствие. 
SEAI има изисквания за регистрация, които са допустими за всяко отделно действие, 
но  характеристиките на модела трябва да са много специфични и да не са общи за 
различните МСП. SEAI също действа като мониторингово тяло и проверява работата, 
извършена от контракторите/ инсталаторите и професионализма им. Кодексът за 
работа на контракторите (ДЕС) описва готовите инструменти, които трябва да бъдат 
използвани, идентифицира персонала и акцентира върху добрата комуникация с 
потребителя. Ръководството задава формуляри, фактури и документация, които 
трябва да са ясни и прости. Освен това, техниците трябва да следват курсове, 
определени от SEAI, за да бъдат добавени като инсталатори в схемата ЗД. Така 
моделът покрива четири от петте измерения за оценка - корпоративен дизайн, 
надеждност, отговорност към потребителя и гаранция. От гледна точка на Емпатията, 
контракторите трябва да бъдат учтиви, да дават информация и да са търпеливи с 
потребителите, без да е наложителна връзка по интернет или телефон.

Този пример е написан от:
IPIC – Iberian Productivity and Innovation Centre
За повече информация: http://www.seai.ie/Grants/Home_Energy_Saving_Scheme/
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ПАРТНЬОРИТЕ
За повече информация, обърнете се към съответния партньор

Centro Regionale di Assistenza 
per la Cooperazione Artigiana 
C.R.A.C.A. (Italy) 
Tel: +39 041 5096614 
info@craca.it http://www.craca.it

Energy Agency of Modena 
AESS (Italy) 
Tel: +39 059453214 
gavella@aess-modena.it 
http://www.aess-modena.it

Energy Agency of Savinjska, Šaleška 
and Koroška Region KSSENA (Slovenia) 
Tel: +386 38961520
saso.mozgan@kssena.velenje.eu
http://www.kssena.si

Heraklion Chamber of Commerce 
EBEH (Greece) 
Tel: + 30 2810247036 
president@ebeh.gr 
http://www.ebeh.gr

Mid-Pannon Regional Development Company 
MP (Hungary) 
Tel: +36 22500268 
fiedler.agnes@kprf.hu 
http://www.kprf.hu

AEE – Renewable Energy Services Company 
AEE – EDL (Austria) 
Tel: +43 42422322420 
i.reiner@aee.or.at 
http://www.aee.or.at

National Council of Private SMEs in Romania 
CNIPMMR (Romania) 
Tel: +40 213126893 
mirabela.borcos@smeprojects.ro 
http://www.cnipmmr.ro

Енергийна Агенция - Пловдив 
EAП (България) 
Tel: +359 32625756 
liyana.adjarova@eap-save.dir.bg 
http://www.eap-save.eu

Energy Agency for Southeast Sweden 
ESS (Sweden) 
Tel: +46 470723320 
hans.gulliksson@energikontorsydost.se 
http://www.energikontorsydost.se

Iberian Productivity and Innovation Centre 
IPIC (Spain) 
Tel : +34 935542512 
omcnerney@ipic.cat 
http://www.ipic.cat

Energy and Environment Agency of the 
Rhône-Alpes Region RAEE (France) 
Patrick Biard / Tel: + 33 478372914 
patrick.biard@raee.org 
http://www.raee.org

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/


