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Резюме

Европейският съвет за възобновяеми енергии (EREC) вярва, че до 2020г 
възобновяемата енергия може да предложи заетост на повече от 2 милиона 
европейци и ще стане пазар за няколко хиляди милиона евро.

Микро, малките и средни предприятия, които предоставят услуги в областта 
на възобновяемите енергии и енергийната ефективност, трябва да се справят с 
големи предизвикателства.

От друга страна, пазарът се развива неравномерно. В зависимост от местната 
икономика, регионалните политики и развиването на цените на изкопаемите 
горива, нуждите на пазара за зелени услуги са в голям диапазон.

Потребителите трябва от своя страна да са готови да преминат към възобновяеми 
източници на енергия, а за да се повиши енергийната ефективност в домакинствата, 
трябва услугите да имат високо качество и да кореспондират отлично с новите 
технологии.

За да израснат на пазара за зелени услуги, малките и средни предприятия (МСП) 
трябва да отговарят на нуждите. Ако услугата притежава очакваното качество, 
потребителите ще бъдат удовлетворени, ще препоръчват дадената услуга и ще 
мотивират и други да я използват. 

Асоциациите на МСП могат да подкрепят МСП като им предоставят обучения, 
дават им идеи за изпитани практики, създават комуникационен план с дейности 
и проучване на качеството. Като независимо лице между МСП и потребителите, те 
могат да спомогнат за изграждането на надеждни партньорства. 

Заинтересованите лица в политиката играят ключова роля при подкрепата на 
пазара на зелени услуги. Силната и надеждна законова и финансова подкрепа 
може да спомогне за реализирането на зелените технологии.
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Запазени права

Тази брошура е създадена като финална публикация по проекта PROMETHEUS 
(www.prometheus-iee.eu). Тя представлява сътрудничество между партньорите 
по проекта Prometheus, ръководен от AEE. Преведена е на български, френски, 
немски, гръцки, унгарски, италиански, румънски, словенски, испански и шведски 
език.

Проектът  PROMETHEUS цели
• Подобряване на организацията и присъствието на пазара на МСП, които 
предлагат енергийни услуги
• Увеличаване на надеждността на предлаганите енергийни услуги
• Увеличаване на доверието на потребителите в доставчиците на зелени 
енергийни услуги
• Улесняване на комуникацията между доставчици и потребители
• Подкрепа за широкото разпространение на технологиите за възобновяема 
енергия и енергийно-ефективни системи.

Проектът Prometheus е съфинансиран от Програма “Интелигентна енергия 
за Европа” (IEE, http://ec.europa.eu/energy/intelligent) и включва единадесет 
партньора от 10 европейски държави. Проектът стартира през юни 2009 г. и 
приключи  в края на май 2012 г.
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ПАЗАРЪТ НА ЗЕЛЕНИ ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ
Проектът Prometheus е създаден, за да подпомогне и подкрепи малките и 
средни предприятия в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). 
Основната идея на проекта е да даде възможност на МСП да излязат на пазара 
на възобновяемите енергийни източници. Въпреки непрекъснатите промени, 
дължащи се на климатичните изменения, инициативите на проекта  са добре 
мотивирани, но срещат и недоверие сред потребителите именно поради липсата 
на прозрачност на дейността на МСП.

Tози проект допринася най-вече за намаляване на объркването и липсата на 
доверие, характерни за пазара на зелени услуги. Те често демотивират крайния 
потребител да използва енергия от ВЕИ, да предприема енергийно-ефективни 
мерки, рационално да използва енергия от ВЕИ инсталации и да се възползва от 
енергийни услуги.

PROMETHEUS постигна тази цел като създаде стандарти за качество на зелените 
енергийни услуги и сподели препоръки за МСП и други заинтересовани лица.

Благодарение на този проект, пряко участващите МСП все повече се включваха в 
подобряването на прозрачността при изпълнение на услугите и повишаване на 
доверието на потребителите. Те имаха възможност да се присъединят към нови 
клъстери.

Освен дейностите за обединяване на МСП (търговски камари и други, които 
представят интересите на МСП) имаше и кампания, която информира широката 
общественост, привлече вниманието й и спечели доверието й.

ПРОЕКТЪТ
PROMETHEUS
Проектът 
PROMETHEUS
има за цел 
подкрепа на 
малки и средни 
предприятия (МСП), 
работещи в областта 
на енергийната 
ефективност и 
възобновяеми енергийни 
източници. Неговите 
резултати допринасят за 
подобряване на организацията 
и присъствието на пазара, увеличаването на доверието на потребителите 
и подкрепа за широкото разпространение на енергията от възобновяеми 
енергийни източници и енергийно ефективни продукти. Проектът PROMETHEUS 
разглежда четири начина за подпомагане на предприятията, предоставящи 
зелени услуги, така че да работят успешно на пазара.

МСП са 
предприятия, които имат по-малко 

от 250 служители и имат годишен оборот 
по-малко от 50 милиона евро и/или общ баланс 

непревишаващ 43 милиона евро. Те се разпределят 
в три категории в зависимост от тяхната големина: 

микро (0-9 служители), малки(10-49 служители) 
и средни  (50-249 служители). В европейската 

общност има 23 милиона МСП в Европейската 
общност. Микро предприятията наброяват близо 93%, 
малките предприятия  са  6% и по-малко от 1% са средните предприятия 4. 

МСП са активни в редица сектори на европейската икономика. 22.2% 
в производството на услуги. Присъствието на МСП в различни 

икономически сектори е различно в отделните страни-членки. 
МСП са далеч от това да представляват хомогенна 

група. Въпреки това те имат редица общи черти 
и едни и същи проблеми, свързани 

с опазването на околната 
среда.

Кампанията 
“Довери се на

доставчика си”
Повишава доверието 
на потребителите, че 

инсталаторите на ВЕИ са 
квалифицирани да извършат 

качествена услуга

Изпитани методи и 
инструменти

за предоставяне на 

високачествени услуги 

с цел да се представи 

европейска система.

Подкрепа за МСП  

да се събират в клъстъри 

чрез обучения, омрежаване, 

ръководство и помощ при 

създаването на нови енергийни 

услуги.

 
Маркетингови стратегии

Анализът на добри европейски 

практики трябва да даде 

на асоциациите на МСП и 

клъстърите конкретни примери 

за определяне и релизиране 

на потенциала, политически, 

финансови и маркетингови 

стратегии.
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КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ПАЗАРА
НА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ И СЪОТВЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:  микро, малки и средни предприятия, 
работещи в областта на енергийната ефективност и ВЕИ

Всеки ден МСП разработват идеи как да подобрят бизнеса и услугите си, за да 
успеят на пазара за зелени енергийни услуги.

Една от задачите на Prometheus беше да разгледа стратегиите и действията 
в Европа и да идентифицира общите характеристики, които правят толкова 
успешни програмите за повишаване на доверието и подобряване на пазарните 
условия за МСП в областта на зелените енергийни услуги.
В днешно време достъпът до информация е лесен. Интернет предоставя 
значителна информация за ВЕИ. Основна тема за МСП е, че те често нямат нито 
време, нито човешки ресурс за търсене на добри и устойчиви решения, които да 
приложат в бизнеса си. По тези теми асоциациите на МСП могат да окажат важна 
подкрепа на своите членове.

В първата част на проекта Prometheus бяха проучени и анализирани множество 
програми и дейности в областта на възобновяемата енергия и енергийно 
ефективните услуги. Акцентът падна върху маркетинговите компоненти, 
финансовите субсидии, подкрепата за местните власти, законовата рамка и 
организационните инициативи. Повече от петдесет стратегии и действия бяха 
оценени и представени в електронна база данни или т.нар. “кутия с инструменти”.

Светът на микро, малките и средни предприятия все още е далеч от момента, когато 
ще има потенциала да предоставя на крайните потребители 
висококачествени енергийни услуги 
(както в областта на енергийната 
ефективност, така и на ВЕИ). 
Микро и МСП са все по-заинтересовани 
от разширяването на техния пазар на 
възобновяеми енергийни източници, 
енергийното сертифициране на сградите 
и услугите, свързани с устойчивото 
използване на енергия. 
Ситуацията, в която се намирахме в началото на проекта сочеше, че много 
предприятия се затрудняват да спечелят нови клиенти и да удовлетворяват 
изискванията на пазара.
По-голямо препятствие за МСП на енергийния пазар са слабата или липсващата 
организация на МСП в този сектор, от което следва липса на прозрачност и голяма 
нестабилност на качеството на предоставяните услуги.
Има голяма нужда от развиване на мрежи сред участниците в областта на 
устойчивата енергия (включително обществените институции, банки и асоциации 
на потребители), а асоциациите на МСП са в добра позиция да развиват тези 
мрежи.
МСП, които предоставят услуги трябва да бъдат обучени и квалифицирани, за да 
гарантират прозрачността и качеството на услугите. Като взе за отправна точка 
съществуващата ситуация, проектът PROMETHEUS успя да постигне някои от 
поставните цели за въвеждане на подобрения.
Всички резултати от проекта спомогнаха за по-добрата организация и присъствие 
на пазара на компаниите-доставчици на енергийни услуги. Проектът Prometheus 
доказа, че надежността на предприятията и доверието на потребителите вървят 
ръка за ръка. Подпомагането на доставките и удовлетворяването на нуждите от 
срещи и комуникация допринесоха за по-голямото разпространение на ВЕИ и 
енергийно-ефективни продукти.

Опитът на предшествениците: Свързване на 
съществуващите знания



10 11www.prometheus-iee.eu

Намиране на добри практики в „кутията с инструменти”

Всички добри практики са качени в електронна база 
данни, т.нар. “кутия с инструменти”.
Тя е достъпна за всеки посетител на сайта 
на проекта. Такива са търговските съюзи, 
местните власти, асоциациите на МСП, 
заинтересованите лица или самите МСП.  Те 
могат да намерят добри примери за стратегии 

и действия, чрез които да 
разширят пазара си на 

ЗЕУ, описани добри 
практики,
разгледани пазарни бариери и решенията им, 
лица за контакт.

Платформата помага на заинтересованите 
сдружения на МСП да намерят приложими идеи 

и да приспособят успешни стратегии към своите 
предприятия или региони.

Потребителят може да използва три критерия за търсене 
– ключови думи, държава и вид на зелената енергийна услуга.  

В “разширено търсене” има още четири критерия – географски 
регион, краен потребител, вид на инициативата и от кого е осъществена.
След визуализиране на избраната добра практика, потребителят вижда резюме 
за:

• Основните цели на инициативата
• Тема на инициативата
• Ефектът върху МСП
• Контакти и линк за сваляне на документи, свързани с инициативата.

 

Петте основни движещи сили за заздравяване на пазара на 
зелена енергия 

Правителствени инициативи: Правителството играе централна роля при 
създаването на рамка за новия бизнес, в която той да се развива. Prometheus 
описва  30 проекта, в които властите са поели инициатива за подобряване на 
условията за МСП на пазара за зелена енергия.
Финансовите инициативи (29 описани в проекта) могат да бъдат много 
съществени, когато става дума за създаване на възможности за мениджъри, 
защото стимулират инвеститорите, а осигуряването на образцови технологии 
ги прави конкурентоспособни на пазара днес. Финансовите инициативи, 
основаващи се на ясна законова рамка за осигуряване на ефективността им, могат 
да допринесат за оздравяването на пазарите на ВЕИ и да доведат до огромни 
скокове в технологичното познание.
Законовите инициативи  пряко влияят на секторите на възобновяемата 
енергия и зелени енергийни услуги в отделните страни, като допринасят за 
разширяването на пазарите на МСП или създаването на нови такива. Силните, 
стимулиращи инициативи винаги са се основавали на законовата рамка, съдаваща 
надеждна база за извършване на дейностите. Представените 15 законови 
инициативи съдържат много силни властови или финансови инструменти. Един 
проект е успешен именно поради взаимовръзката между отделните компоненти 
и ключови участници.
Oрганизационните инициативи се състоят от дейности, които се извършват 
от независими властимащи лица като например енергийни агенции, клъстери, 
мрежи или неправителствени организации. Настоящите примери (24) показват 
как регионалните действащи лица могат да влияят на местната икономика 
като въвеждат ясна визия, предоставят познание и опит, натрупват ресурси и 
съсредоточават усилията на МСП върху общи цели.
Маркетингови инициативи: “Маркетингът е управленчески процес, който е 
отговорен за идентифициране, очакване и удовлетворяване на изискванията на 
потребителя за печалби и ползи. Комуникацията с целевата група е изключително 
важна за успешното реализиране на действията. В рамките на Prometheus са 
описани 26 инициативи със силен маркетингов компонент. http://www.prometheus-iee.eu/toolbox.aspx

“Посетете 
кутията и вижте 

как са преодолявани 
бариерите, намерете 

експерт или 

намерете малките неща, 
които са толкова важни 

за успеха”.
“Потърсете 

в много примери 
като използвате наличните 

филтри за търсене или просто 
разгледайте описанията, 

вдъхновявайте се от 
осъществените  
инициативи.”



12 13www.prometheus-iee.eu

Качество: ключът към доверието на потребителите

Препоръки за заздравяване на бизнеса със зелени услуги

Анализът на събраните примери на добри практики разграничават четири 
критични характерни области, които бяха общи за успешните проекти и програми.

Трябва да се отбележи, че успешните програми съчетават няколко 
характеристики.

Повече информация може да бъде намерена в книжката “Подкрепа за МСП в 
зелената енергия”, която представя същността на проекта и осъществените 
дейности за заздравяване на пазара на зелени енергийни услуги и ВЕИ системи.
В нея има анализ и описание на програмите, проектите и политиките за 
заздравяване на МСП в областта на зелените енергийни услуги и ВЕИ.  Описани 
са специфичните аспекти, допринасящи за успеха на представените примери. Те 
са обобщени в списък с препоръки за сдруженията, които трябва да подкрепят 
своите МСП.
Книжката е преведена на английски, италиански, испански, румънски, френски, 
немски, български, шведски, унгарски и словенски. Може да бъде свалена от 
сайта на проект PROMETHEUS.1

Друга основна задача на проекта PROMETHEUS беше създаването на модел, който 
да бъде използван за реализиране на системи, гарантиращи качеството на работа 
на МСП.  Партньорите се съсредоточиха върху енергийните услуги, предоставени 
от МСП, включително инсталации на ВЕИ, услуги за подобряване на енергийната 
ефективност на сгради, енергийни одити и много други.

Целта беше да се създаде работеща система, гарантираща на потребителя, че 
предприятието, което избира е част от група, държаща на качеството на услугите си с 
ясен ценоразпис и прозрачност.

Партньорите по проекта като начало анализираха методологията SERVQUAL и я 
приложиха в няколко ситуации, за да разберат как тя се използва в областта на 
енергийните услуги.

Резултатът беше създаването на модел, наречен  “MATES” (Модел за подобряване 
на доверието в енергийните услуги). Първият теоретичен модел беше тестван от 
партньорите в PROMETHEUS, за да се провери устойчивостта му. Резултатите от тези 

Пазар
на ЗЕУ

мрежи

комуни-
кация

качество

админи-
страция
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Съществуващите сдружения на предприятия трябва да могат да ръководят този 
процес. Като наблюдават работата на предприята-членове, асоциациите могат 
да осъществяват по-добре ролята си на референтни лица за тях и потребителите 
и същевременно да ги стимулират да поддържат по-високи стандарти и да 
подготвят пътя за другите, които желаят да подобрят качеството на услугите си.

Всяко предприятие, което участва в схемата, трябва да приеме ролята на трето 
лице и да следва установените правила. За да се регламентира това съгласие от 
страна на предприятията да работят за по-добро качество на услугите си, трябва 
да се изготвят, да бъдат одобрени и подписани Правила за професионално 
отношение. Това е не само вътрешно съгласие за нивото на услугата, но е и 
инструмент за комуникация, за да се покаже на потребителите добрата воля за 
предоставяне на квалифицирани и прозрачни процедури.

МСП трябва да подобряват техническите си умения чрез участия в обучения и 
опреснителни курсове, организирани от третото лице. То трябва да гарантира, 
че инструментите за обща комуникация промотират работата на групата 
сред крайните потребители  (уебсайт, корпоративен дизайн, комуникационни 
материали).

местни приложения бяха събрани и беше направен SWOT анализ за обсъждане и 
оценка на местните пилотни проекти.  Анализът и оценката на резултатите даде по-
добра идея за нуждата от създаване на система, която може да гарантира качеството 
на работата на МСП в сектора за зелени енергийни услуги.

Присъствието на трето лице, което действа като контрол е изключително важно: то 

задава правила и процедури за системата (например Правила за професионално 
поведение), организира обучения, оценява работата на предприятието, проверява 
дали стандартите са изпълнени, организира комуникацията, събира и анализира 
обратната информация от потребителите и т.н. То може да бъде съществуваща 
асоциация от предприятия, която контролира работата на съответните членове, но 
може да е и трето лице. Важно е то да бъде разпознато от крайните потребители и те 
да го считат за надеждно. Освен от сдружението на МСП или институции  (например 
местни власти, търговски камари), тази роля може да бъде поета и от асоциации на 
потребителите, енергийни агенции, НПО.
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Конкурентоспособността в непрекъснато променяща се среда и нестабилният 
сектор на зелените енергийни услуги е голямо предизвикателство за МСП, 
предлагащи такива услуги. Активното участие в клъстер може да повиши 
значително конкурентоспособността на МСП от гледна точка на иновации, 
предоставяне на услуги и участие в изследователски проекти. Чрез синергия 
между членовете на един клъстер може да се подпомогне повишаването на 
индивидуалния им капацитет. Всъщност, концепцията за клъстер е все по-често 
срещана, защото става ясно, че акумулирането на движещите сили и ресурсите 
води до по-висока конкурентоспособност и иновации.

Създаването на мрежи е ключов елемент за подобряване на бизнеса на МСП.

Членовете на мрежа имат някои преимущества: сътрудничество с подобни 
организации, периодичен контакт с надеждни партньори, маркетингови дейности 
с партньори, обща схема за осигуряване на качеството и лобиране.
Ключ към поддържане и подобряване на бизнеса е силната мрежа от сътрудничещи 
си предприятия и удовлетворени клиенти. Клъстерите на свързани предприятия, 
които имат едни и същи клиенти и общ бизнес, могат да предоставят рамка за 
сътрудничество между предприятия от даден индустриален сектор в някакъв 
регион.

Концепцията за клъстерите е представена за пръв път от М. П. Портър2, но 

Получаването на обратна информация за възприетото качество може да бъде 
ръководено от трето лице, което да подготвя процедура за оценка/ обратна 
информация (електронно, чрез въпросник) за дадената услуга.

Дейностите по мониторинг се предлагат с цел да се верифицират механизмите 
и да се реализира модела като се взема предвид поведението на предприятията 
и обратната информация от потребителите. Може да бъде извършвано от трети 
лица или външни експерти.

Предимствата за приемане на такава система са както за потребителите, така 
и за предприятията: за потребителите, защото имат надеждни предприятия, 
гарантиращи, че системите за качество ще бъдат задължително приети и 
тяхното мнение винаги ще бъде вземано под внимание; за МСП, защото това 
ще е възможност да създадат по-добра позиция на пазара, благодарение на 
гласуваното им доверие.

Моделът от една страна се базира на теоретичен образец (SERVQUAL), а от друга - 
на практическия опит на успешните схеми (добрите практики в ЕС).

Не открихме подходяща система в областта на енергийните услуги и 
дефинирахме система, която е различна от стандартите за качество на продукти 
или процеси (например стандарта ISO). Искахме да работим повече от гледна 
точка на маркетинга, с оглед установяване на доверие между доставчиците и 
потребителите на енергийни услуги чрез лесно разпознаваема и прилагана от 
известни и надеждни субекти, система за гарантиране на качеството. 

Смятаме, че моделът може да бъде основа за изграждането на доверие у 
потребителите, защото е лесен и гъвкав за употреба, но и се адаптира добре 
към местните условия. Елементите му работят като списък за лица, които желаят 
трайно да подобрят работата на предприятията си.

Книжката за модела MATES е публикувана на 10 езика (английски, италиански, 
немски, френски, испански, словенски, шведски, унгарски, български и румънски). 
Може да я свалите от:

Мрежи: от конкуренция към сътрудничество в клъстер

http://www.prometheus-iee.eu/deliverables.aspx
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разглежда едно старо виждане за събиране на работещи в дадена област. 
Разликата между клъстер и обикновена асоциация е, че клъстерът включва 
сътрудничество между различните участници във веригата за доставка, докато 
асоциацията включва само конкуренти от един и същи бизнес. Например, клъстер 
за биомаса може да включва членове от собственици на гора до инсталатори, но 
и политически лица, изследователски центрове и други заинтересовани страни. 
Член на клъстер може да е асоциация на собственици на гори или производители 
на пелети. Но противно на името, става ясно, че тези агрегати са двигатели на 
конкуренцията и иновацията.

В областта на енергийната ефективност, където големите предприятия може 
би са в по-благоприятна позиция в политическо отношение, обединяването на 
МСП би могло да бъде ключа към техния успех. Освен това някои съществуващи 
клъстери доказват предимствата, получени вследствие на синергията между 
малки и големи предприятия, при което конкуренцията е породила успешно 
сътрудничество между тях.  

Участието в клъстер може да е единствения начин, по който МСП да участват в 
иновации или проекти, или в големи маркетингови стратегии. Клъстерът може 
да предоставя възможности за финансиране на общи дейности и обучение за 
работещите в сектора, като предоставя по-добро качество.

Тези и други преимущества на клъстерите можете да намерите в брошурата 
CLUSTER BROCHURE, в която има и примери за съществуващи клъстери в Европа.

Сътрудничество? Да, ние искаме! Но как да започнем?

За да се направи преглед на състоянието на клъстерите в областта на Зелената 
енергия в Европа и да се разберат нуждите на различните държави, партньорите от 
проекта PROMETHEUS са анализирали енергийните клъстери в техните държави. 
Първоначалните резултати посочват кои страни са най-активни в клъстерната 
политика и кои не са успели да осъществят клъстер или просто не са насърчавали 
клъстерната политика в енергийната сфера. 

Схема на клъстер от взаимносвързани компании и институции
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Анализите показват, че в повечето случаи клъстерите в областта на зелената 
енергия са подкрепяни от силна регионална и национална политика. Всяка 
държава е разработила различни стратегии за насърчаване създаването на 
клъстери, но всички тези стратегии са били представяни в известна степен от 
обществени органи. Въпреки това, резултатите от анализите досега показват също 
така, че участието на обществени органи не гарантира успех в инициативата за 
клъстери. Доброто управление и стратегическият бизнес план са от съществено 
значение за дългия живот на клъстера. Такива дейности  изискват също така 
финансова стабилност и възможност за самофинансиране. 

Определянето на това кои политики са успешни и кои не, е от съществено значение 
за установяване на основни насоки за клъстерните инициативи, които включват 
активното участие на малки и средни предприятия в сферата на зелените услуги и 
по този начин заздравяват пазарните им позиции като членове на клъстера.

Създаването на клъстер е деликатен процес, при който конкурентните 
фирми-членове винаги имат едно на ум. Трябва да се има предвид обаче, че 
обединяването на усилията на малките предприятия е единственият начин те да 
са конкурентноспособни в бъдеще и в други области. 

Имайте предвид, че обединяването на усилията на малки фирми е единственият 
начин да са конкурентноспособни извън границите на даден регион. Насоки 
за това как се създава клъстер могат да бъдат намерени в главата Указания за 
клъстери. Тя се състои от съвети относно процеса за формиране на клъстера, 
които включват и проучване на вече създадени клъстери в този или в други 
региони. Това включва съвети за процеса на асоциирането, добри примери 
във вашия и в съседни региони. Главата съдържа и съвети как да се избере 
ръководство на клъстера и как да се създаде стратегия. И двете публикации могат 
да бъдат изтеглени от  уебсайта на Prometheus

Никой продукт не е необходим на потребителя, ако той не е наясно за 
съществуването му. Когато няма достатъчно информация, няма продажби. 
Вероятно най-важният аспект в маркетинга е процесът на комуникация и особено 
подробният маркетингов комуникационен план3.

Как комуникациите помагат да продаваме зелени услуги
Инструменти за  насърчаване  на  доверието

Комуникациите са важен инструмент за създаване на бизнес и разширяване на 
пазара. Чрез тях се увеличава броят на хората, които получават информация за 
предлаганите услуги и са важен фактор за това колко печеливш може да бъде 
бизнесът ни. Също толкова важен е и начинът, по който се съобщава за предлаганите 
услуги. Маркетинговите комуникации гарантират по-голям успех. Те включват 
връзки с обществеността, онлайн реклама, обслужване на клиенти, определяне 
на търговската марка, участие в изложения, спонсорство, разработване на нови 
продукти,  продажба, проучване на пазара, политическо лобиране, а също така 
имат отношение към етнос и култура, и всичко това се отразява на имиджа на 
организацията или доставчика на продукта/услугата4.

Комуникация: направи нещо добро и говори за това

         www.prometheus-iee.eu
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Три стъпки към успешната комуникация

Успешната комуникация на малки, средни и микро предприятия е в три 
направления – вътрешна, междинна и външна комуникация. Независимо дали е 
планирана вътрешна или външна комуникация, това помага за създаването на 
комуникационен план, било то формален или неформален, с оглед на:

1.   Какви са ключовите послания
2.  Към кои ключови заинтересовани страни да насочим посланията (клиенти, 
финансиращи организации, обществени лидери, доставчици на услуги и др.)
3.  Кой е най-добрият подход да достигнем до ключовите заинтересовани лица 
и кой и как ще предаде посланието

Вътрешно-организационна комуникация

Вътрешно-организационната комуникация е комуникация между членовете на 
едно предприятие. Ключов фактор за създаването на ефективна комуникация във 
всяка организация е отговорността на всеки човек да заяви, когато не е разбрал 
съобщението, или да предложи начин за по-ефективна комуникация. Всеки служител 
трябва да е наясно със стратегическия план, който включва мисията на организацията, 
визията, отчетите, стратегическите цели и начина, по който те да бъдат постигнати.

Основи за поддържане на ефективна вътрешна комуникация

• Провеждайте ежемесечни срещи с всички служители
• Уведомявайте служителите за стратегическия план
• Използвайте срещите със служителите за обратна връзка
• Реагирайте на обратната връзка от другите, записвайте и връщайте отговор
• Редовно организирайте срещи за отпразнуване  на значими постижения

Prometheus насърчава комуникацията между предприятията. Организирани 
са повече от 70 срещи за представяне на най-добрите стратегии за укрепване 
на малките и средни предприятия, разширяване на пазара на зелени услуги, 
въвеждане на нова система за качество и иницииране изграждането на клъстери. 
Привлечени са над 100 малки и средни предприятия и политически организации. 
Над 1000 фирми са получили информация в обучения и семинари, споделили 
са знания и в крайна сметка поддържат контакти и дори работят заедно в 
новоизградените клъстери. 
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ПАЗАРЪТ НА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ
И ДЕЙНОСТИТЕ ПО PROMETHEUS
В ДЕСЕТ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ 

АВСТРИЯ
Австрия никога не е имала ядрена електроцентрала, а през май 2012 г. австрийското 
правителство взе решение до края на 2014 г. да спре вноса на ядрена енергия.

Производството на възобновяема енергия показва, че чрез адекватни мерки може 
да се достигне 46% дял на възобновяемите енерегийни източници в крайното 
енергийно потребление на Австрия до 2020 г. Предварителните оценки в НПВЕИ 
(Национален план за ВЕИ) остават далеч от 46 процентния дял на възобновяеми 
енергийни източници в крайното енергийно потребление, което австрийските 
асоциации в областта на възобновяемата енергия са изчислили, че може да се 
постигне до 2020 г. на австрийската REPAP карта5.

Тази тенденция важи и за други отрасли: в електроенергийния сектор 
правителството очаква 70,6%, като се стартира от 69,1% през 2010 г., а асоциациите 
в областта на възобновяемата енергия допускат дори и 93% дял на ВЕИ. За 
отопление и охлаждане целта е достигане на 32,6 % на ВЕИ вместо 46% като се 
започне от 30,5% през 2010 г. Необходимо е и в Австрия6 да се наблегне повече на 

Външни комуникации към клиенти
Ефективната комуникация към клиента се осъществява по три начина:
1) Пряк контакт: лице в лице
2) Персонален подход (адресирани писма, телефонни разговори)
3) Неперсонален подход  чрез медиите  (печатни, интернет, телевизия, радио)

Един от най-важните фактори за задоволяване потребностите на клиентите е 
възможността да задават въпроси и да получават отговори директно от управителите. 
„Откритите” фирми са по-успешни на пазара и се радват на доверието на клиентите.

„Довери се на доставчика”

В рамките на проекта Prometheus се организира кампанията „Довери се на 
доставчика”, която информира целевата аудитория за възобновяемите енергийни 
източници, мерките за енергийна ефективност и възможните стратегии 
за разширяване на пазара за енергийни услуги. Целта беше да се установи 
разбирателство и доверие между доставчиците на зелени услуги и техните 
потребители.

Акцентът беше поставен върху насърчаването на частната инициатива за 
инвестиции в енергийния сектор. Координираните дейности доближиха 
доставчиците до потребителите и показаха ролята на МСП и техните асоциации 
за гарантиране на качеството и прозрачността на работата, извършена от техните 
доставчици. 

Партньорите използваха всички канали за комуникация. Около 8000 души 
получиха персонална информация на повече от 50 събития, а повече от 1.7 
милиона бяха информирани по пощата, чрез медиите и интернет.

Информационните материали и описания за дейността на кампанията във всички 
партньорски държави могат да бъдат намерени на уебсайта на Prometheus.

Австрия 
България 
Франция 
Гърция 
Унгария 
Италия 
Румъния 
Словения 
Испания 
Швеция
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образованието, обучението и информацията за ВЕИ. 

Основни действия за увеличаване на фирмите, работещи 
в областта на зелените услуги и насърчаване доверието на 
клиентите
“Доверете се на вашия доставчик” беше мотото на 26 събития, организирани 
за крайните потребители от АЕЕ, заедно със занаятчии, енергийни експерти, 
неправителствени организации и/или местни управляващи органи.  Повече от 
3600 души посетиха лично тези събития и получиха информация относно ВЕИ и 
мерките за енергийна ефективност, както и разбраха значението на надеждните 
услуги и управление. Повече от 1,7 милиона души получиха информация относно 
събитията и обсъжданите теми, благодарение на съобщения, реклами и статии в 
печатните медии, вестници, обществени медии, интернет, радио и телевизионни 
материали.
Много голямо събитие беше тридневното информационно и търговско 
изложение, провело се в огромен (40 000 м2) търговски център и посетено от 10 
000-15 000 посетители на ден. Идеята беше да се проведе дискусия за зелената 
енергия на място, където потребителите вече са събрани.
Събитието се осъществи съвместно с нова, също създадена в рамките на проекта, 
мрежа от 21 занаятчии, търговци и консултанти в областта на ВЕИ и ЕЕ, „Energy 
Saving Partners” и беше подкрепена от местното правителство и общината.
Беше инициирано създаването на втори клъстер в енергийния и строителен 
сектор. Двадесет и пет предприятия подписаха писмо, че проявяват интерес 
да работят в тясно сътрудничество. Предприети бяха и първите общи действия 
като участие в Международния ден на слънчевата енергия, и посещение на 
Международна конференция на клъстерите. Основните цели на членовете на 
клъстера са:
• Подобряване на квалификацията и обучението
• Прилагане на иновации чрез сътрудничество
• Обмен на знания, средства и дори служители
• Проучване на необходимостта от партньори в рамките на веригата от доставка 
на услуги
• Осигуряване на ясна и достоверна информация на крайните потребители
• Предлагане на нови услуги
• Прозрачност на членовете на клъстера

AEE има съществен принос към системата за качество MATES чрез участието на 
две мрежи МСП  – едната от енергийни консултанти, другата – от работещите в 
областта на иновациите, които предоставят схеми с доказано качество и покриват 
критериите за оценка на новия модел Mates.

Обобщавайки, проектът Prometheus би могъл да подкрепи МСП и техните 
асоциации чрез осигуряване на:
• информация за най-добрите стратегии за силен пазар от другите държави
• нова схема за качество
• съдействие при създаване на нови клъстери
• изграждане на надеждна комуникация с крайните потребители

AEE – фирма за възобновяеми енергийни услуги

www.aee.or.at
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БЪЛГАРИЯ
Енергийна Агенция - ПловдивВторият национален план за действие по енергийна ефективност и Първият 

национален план за действие за енергията от ВЕИ поставиха за цел намаляване 
на енергийното потребление в различните сектори и увеличаване дела на ВЕИ в 
България.  Преодоляването на различията между националните индикативни цели 
и настоящото състояние на ниска енергийна ефективност е отлична възможност 
за развитието на пазара на услуги в областта на зелената енергия. Според 
последните проучвания, българските компании се нуждаят от по-големи от 
средните за Европа финансови стимули и данъчни облекчения за разработване на 
„зелени”  продукти и услуги и съдействие при идентифицирането на потенциални 
пазари, допълнителен експертен опит и консултации за  иновации и търговия. 
Българските компании се нуждаят от повече информация, за да се достигне 
енергийната ефективност на конкурентните европейски държави. 
Основна движеща сила в сферата на енергийната ефективност е обновяването на 
обществени сгради. Това дава възможност за развитие на фирмите, предлагащи 
услуги като енергиен одит, модернизация на сградни инсталации и топлоизточници 
и енергоефективно обновяване на сградите. Има очаквания за ръст в сектора 
на обновяване на жилищни сгради, което представлява нова възможност за 
строителния бранш, където до момента доминираше строителството на нови 
сгради.
За съжаление, процесът на обновяване на обществени сгради разочарова 
производителите на котли на биомаса, тъй като те очакваха една от мерките 
за модернизация да бъде смяната на старите нафтови котли с модерни котли 
на биомаса. Конкуренцията на пазара на конвенционални горива е основната 
бариера пред ВЕИ за отопление – както за производство на биогорива (дървесен 
чипс, пелети и еко-брикети), така и за инсталациите на биогорива.
Осъзнаването на тревожната ситуация, че отоплението с въглища и дърва за 
огрев е основната причина за лошото качество на въздуха в българските градове, 
със сигурност ще доведе до развитие на компаниите, предлагащи зелени 
услуги като доставки на биогорива и котли на биомаса.  Производството на 
електроенергия от ВЕИ все още привлича местни и чужди инвеститори и развива 
пазара на ВЕИ в България. Пазарът на фотоволтаични инсталации процъфтява. 
ПРСР дава възможност за използване на инсталации на биогаз и биомаса, както и 
за оползотворяване на селскостопански отпадъци.  

Новият Закон за горите и стремежът за модернизиране на горското стопанство 
развиват пазара на биомаса и мобилизират производителите на биогорива и 
котли за изгаряне на биомаса в България.

В рамките на кампанията „Довери се на доставчика” Енергийна Агенция - Пловдив 
(ЕАП) организира няколко изложения, щандове, учебни пътувания и конференции, 
за да представи информация за зелените енергийни услуги и възможности, 
разработени в България. Събитията събраха повече от 700 души, а повече от 50 
000 бяха информирани чрез разпространяване на информационни материали. 
За да се преодолее липсата на доверие на потребителите към „зелените услуги”, 
ЕАП в допълнение на кампанията „Доверете се на вашия доставчик” - ЕАП 
създаде мрежа от „зелени” малки и средни предприятия, работещи в областта на 
биогоривата, включително производители и търговци на котли и инсталации и 
производители на биогорива.
Седем фирми се присъединиха към мрежата, за да накарат общините като 
потребители да осъзнаят качеството на предлаганите от тях услуги, прилагайки 
схема за гарантиране на качеството. Те припознаха Модела за качество, разработен 
по проекта PROMETHEUS като система за подобряване качеството на услугите и за 
общините като първа стъпка в повишаване на качеството.  В Пловдив - вторият по 
големина град в България, вече заработи българският Клъстер „Зелена синергия”. 
Въпреки, че официалната дата на регистриране е 1 септември 2011г., създаването 
на клъстера започна много преди това. Почти година отне изграждането на 
взаимоотношения и доверие и определянето на целите и задачите на клъстера.
Основната цел на клъстера е да се увеличи конкурентоспособността на малките 
и средни предприятия в областта на енергийната ефективност и „зелената” 
енергия. Засега клъстерът се състои от 7 фирми, но целта е за една година 
броят на членовете да се утрои и да се осигури устойчиво развитие, основано 
на синергия на идеи, експерти, малки и средни предприятия и заинтересовани 
страни.  Клъстерът изгражда силно лидерсвото на организации, стремящи се към 
иновативни идеи и имащи амбицията да се развиват на международно ниво. 

 www.eap-save.eu
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ФРАНЦИЯ

Във Франция  Grenelle de l’environnement (Форум Околна среда), е национален 
процес, страртирал през 2007 г., който се занимава с околната среда и 
потреблението на енергия и се прилага на регионално ниво. В Рона-Алпийския 
регион са реализирани инициативи за достигане на Европейските цели като 
“Семейство за чиста енергия” - група от няколко семейства, събрали се да 
представляват тяхното село, а целта е да се спести възможно най-много енергия. 
“Мечти за бъдещето” е френско-швейцарска инициатива, събрала 27 общини и 
имаща за цел постигането на европейските цели.  що се отнася до производството 
на възобновяема енергия (биомаса, вятърна и слънчева енергия) в Рона-
Алпийския регион нарастването е съществено - 20,7 % спрямо 2008г. С оглед на 
Obsere’ER  барометър 2011 г.,  Рона-Алпийският регион е на върха на ранклистата 
на регионите производители на ВЕИ. Няколко промени в националната политика 
в подкрепа на ВЕИ (като временния мораториум върху изкупните цени на енергия 
от фотоволтаични централи, намаляването на програмите за стимулиране на 
производството на ВЕИ) оказват значително въздействие върху внедряването 
на „зелени” услуги от предприятията. В този контекст потребителите са склонни 
да направят крачка напред в по-устойчивия начин на живот, но финансовите 
ограничения, липсата на доверие от тяхна страна към доставчиците на енергия, 
както и икономическата криза, ограничават развитието на ВЕИ в региона.

В Рона-Алпийския регион съществуват няколко клъстера в областта на 
възобновяемите енергийни източници.  Ние работим предимно с Клъстер Еко-
енергия, който е специализиран в екологичното строителство. Състои се от 
повече от 200 членове, като всеки от тях е насочен към областта на екологичното 
строителство. 

С цел увеличаване на доверието на потребителите към зелените енергийни услуги, 
RAEE реши да осъществи някои дейности, сред които кампания за повишаване 
на доверието, пряко адресирана към потребителя и разпространение на 
съществуващите добри практики в зелената енергия. 
Във връзка с кампанията за повишаване на доверието към доставчика, RAEE в 
сътрудничество с Клъстер Еко-енергия, присъства на националното изложение 
SALON DES ENR в Лион през февруари 2011 г. Кампанията включваше няколко 
промоционални дейности като:
- Представяне на RAEE с постери, листовки и лични срещи
- Представяне на ECO-Energies с постери, листовки и лични срещи и радио-
интервюта
“Панаирът за възобновяема енергия” е национално събитие за развитие на 
пазара на ВЕИ във Франция. Това е интегрална и ключова точка за специалисти, 
участващи институции, политици и вземащи решения, както и за предлагащи 
възможности за трансфер на информация и работа в мрежа на ключовите играчи 
във ВЕИ веригата.
Друг начин за повишаване на доверието на крайния потребител е търсене на 
добри практики за гарантиране на доверието между МСП. Той предлага анализ на 
специфичните аспекти, които допринасят за успеха на представените примери, 
резултати и препоръки.  Ние имаме Eco énergie Innov, Geneera TV, Енергията днес.  
Повече информация има на сайта на Prometheus.

Energy and Environment Agency of the Rhône-Alpes Region

www.raee.org



32 33www.prometheus-iee.eu

ГЪРЦИЯ

В Гръция има цялостна  енергийна политика и е установена регулаторна и пазарна 
рамка за енергийния сектор. Това предвижда изключителни възможности за 
инвестиране в много области. 

Тази промяна преобразува пазара на енергия и горива в Гърция в един от най-
интересните сектори за растеж и възможности в Европа. 

Сред активните в момента компании в Гърция са: Hellenic Petroleum, Motor 
Oil,  Public  Gas  Corporation (DEPA), Prometheus Gas,  Public  Power  Corporation 
(PPC), Public Power Corporation RES, Mytilineos Group, Terna, Global Energy, Energy 
Solutions,  Solar Cells Hellas, Next Solar, Enova, EDF, Edison, Conergy, EGL, Acciona,  
Enel, Eurus Energy, Gamesa, Rokas-Iberdrola, Endesa, WPD, Atel. Тези компании са 
включени в производството на електрическа енергия, газоразпределението и 
разширяването в областта на ВЕИ. 

Търговска камара Хераклион 

Именно в този контекст Търговската камера Хераклион, възползвайки се от 
проекта Prometheus пристъпи към създаването на Критски енергиен клъстер. 
Това беше основния фокус на EBEH по време на изпълнението на проекта.

Критският енергиен клъстер е чудесен пример за работа в екип, търпение и 
продуктивност, въпреки че половината от предприятията, които сега участват 
бяха принудени да го направят поради редица причини, основно свързани с 
финансовата криза в Гърция. Клъстерът  се състои от 10 предприятия, които са 
заети основно с източници на възобновяема енергия, и има за цел развитието 
на дейности, които биха довели до оценяване на производствените реалности, 
съоръжения, управление и пазар в Крит и в останалата част от Гърция. 
Клъстерът допринася за развитието и поддържането и на  

 

финансовата активност на предприятията чрез обичайни и иновативни 
действия, така че предоставянето на знания и организирането на 
производствени дейности във всяко предприятие да се подобряват. Освен това. 
Клъстерът се фокусира върху повишаване чувствителността на общественото 
мнение и подобряване на връзките между потребители и инсталатори в 
Гърция и извън нея. Също така се промотира значението на предприятията за 
ВЕИ по отношение на околната среда и общественото мнение.

В контекста на всички гореспоменати дейности беше направено голямо 
усилие за увеличаване на познанията за формиране на клъстер. Бяха 
организирани семинари в някои места с цел обучаване на МСП и потенциални 
предприемачи за създаване на клъстери. По този начин на участниците бяха 
обяснени възможностите на клъстерите, те бяха ръководени в процеса на 
сдружаване и бяха обучени в неговото ръководене и управление. Освен това, 
бяха организирани два информационни дни с цел участниците да се запознаят 
с клъстерните процедури.

Heraklion Chamber of Commerce EBEH

www.ebeh.gr
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УНГАРИЯ

Унгарският проектен партньор - Регионалната компания за развитие Mid-Pannon 
(Mid-Pannon), е водеща институция за икономическо развитие в Централен 
трансдунавски регион, Унгария.  През последните години компанията е натрупала 
значителен опит в областта на проектния мениджмънт, устойчивото градско 
развитие и промотирането на ВЕИ. 
В работната рамка на проекта Prometheus, Mid-Pannon подкрепя местните 
МСП в обединението и процеса по клъстериране, предоставяйки обучения 
и ръководства и опитвайки се да заздрави техните пазарни позиции чрез 
подобряване на стандартите им за качество и доверието на клиентите.

Основните местни дейности и резултати са: 
• Подбиране на ярки примери за МСП и асоциации за разширяване на пазара на 
енергийни услуги
• Успешно изпълнение на пилотния проект Prometheus и тестването на модела  
MATES чрез включването на 9 местни МСП
• създаване на нов клъстер: Central Transdanubian Solar Cluster, с 10 членове
• 15 местни събития с повече от 200 участника, участие в 2 международни 
изложения с повече 2000 посетители
• Участие в  кампанията “Довери се на твоя доставчик”, промотиране и информиране 
на обществото, издаване на 2 проектни книжки, 2 брошури и 1 флаер в Унгария. 

Резултатите от проекта допринасят за по-интензивното присъствие на пазара 
на избраните МСП, увеличаване на доверието на потребителите и по-прозрачни 
зелени услуги.

Резултати от местното изпълнение на новата система за качество 
“MATES” 
Девет местни МСП са обединени в пилотния проект и са подписали основните 
три избрани елемента от модела MATES (Кодекс за поведение, Комуникационен 
пакет, Учебен модел за техническо актуализиране). След кратък пробен период 
крайните потребители (партньорски компании и частни потребители) са 
анкетирани относно качеството. Въпросите се отнасят за етичното поведение и 
очакваното качество на компаниите, участващи в пилотния проект.

Резултатите от проучването са много интересни и отразяват настоящата 
икономическа ситуация.  Повечето крайни потребители (около 70%) считат, че 
етичното поведение не е особено важно в тяхната икономическа среда (която 
включва основно незанимаващи се със ЗЕУ субекти). В същото време, повечето 
от тях (близо 100%) споделят необходимостта в сектор ЗЕУ да има етични 
задължения. Над 80% от потребителите чувстват, че техните партньорски фирми 
(въпросните МСП) са по-лоялни от другите. Накрая 100% от крайните потребители 
(партньорски компании) казват, че те биха подписали кодекс за поведение, 
подобен на MATES.

Central Transdanubian Solar Cluster
Беше създаден нов локален клъстер за ЗЕУ, базиран на знанията, отворен за информация 
и за обмяна на опит за намаляване на влиянието от промишлеността и селското 
стопанство. Членовете на клъстера обединяват усилията си за установяване на 
устойчиво, екологично-ориентирано икономическо развитие – генерирано от ключовите 
иновативни сектори.

Членовете на клъстера се състоят от МСП, организации за проектен мениджмънт и 
Регионални агенциии за иновации. 

Клъстерът е създаден през януали 2012 г. от 10 учредители. Основната стратегическа цел 
е описана в клъстерното споразумение относно следното: 

• Клъстерните членове работят заедно за насърчаване използването на слънчева енергия 
в региона.

• Клъстерните членове установяват партньорство с други подходящи фактори в сектора 
на зелената енергия (университети и изследователски институти, камари)

• Клъстерните членове са ангажирани да подобрят системата си за качество и да създадат 
общ модел за гарантиране на качеството за клъстера.

• Членовете на клъстера организират редовни обучения и семинари за подобряване на 
ръководните и технически умения на партньорските компании.

Mid-Pannon Regional Development Company

www.kprf.hu
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ИТАЛИЯ Centro Regionale di Assistenza per la Cooperazione Artigiana
Има около 1,278,800 компании в Италия, които работят в сферата на имотите. 
Около 100,000 от тях с общ брой работници 340,000  работят директно в 
сферата на възобновяемата енергия. Много по-труден за пресмятане е броят 
строителни компании, които са се специализирали в енергийната ефективност 
на сгради и в предоставянето на зелени услуги.  Използването на възобновяема 
енергия показа колеблива тенденция между 2000 г. и 2007 г. От 2008 г. нататък, 
тенденцията е към повишаване, особено през 2010 г., когато е регистриран 
11% растеж, поради повишеното производство от вятърния и биоенергийния 
сектори.  Производството в областта Венето, което представлява 6,5% от общото 
национално производство, е нараснало с 1,5% спрямо 2009 г. Причината е в 
намаленото производство на ВЕЦ, което е компенсирано с нови 180% слънчева 
енергия. Този растеж се дължи на силни национални политики и на техническата 
зрялост на сектора и е предпоставка за голям бъдещ потенциал. В последните 
години държавата стимулира подобряването на енергийните характеристики на 
сградите чрез: 
• Стимули за потребители 
• Сертификати за енергийна ефективност
• Регулаторни изисквания за нови инсталации
• Данъчни облекчения за доставчици на високоефективни продукти
В последните години държавата предприе стъпки за подобряването на 
енергийните характеристики на сгради, дори и на регионално и местно ниво, 
като предостави стимули за проекти за ремонт, които повишават значително 
енергийните характеристики на обектите. 
Това е контекстът, в който ние сме изпълнили действията по проекта Prometheus, 
чиято основна целева група бяха малките предприятия в строителната индустрия 
и асоциациите на МСП.  

CRACA 
Организирахме разпространението на добри практики, препоръки и стратегии 
чрез 3 семинара с представители на местната власт, асоциации на МСП, кредитни 
институции и т.н. (43 участника). След това бяха изпълнени 2 пилотни проекта – 
един в Падова и един във Виченца, в които участваха 29 местни предприемачи. 
И двата проекта доведоха до опит за създаването на нови клъстери за зелена 
енергия и до прилагането на модел за качество за потребителите. Един от тях 
(Sistema Energia) бе създаден чрез официално споразумение, подписано от 9 
компании. 

Също така, бяха проведени обучения по системи за качество и организиране 
в клъстери. Бяха проведени 2 семинара за системи за качество с 35 участници 
от микро и малки предприятия. Също така се проведоха и 3 семинара с 33 
участника, които целяха да информират предприемачи от малки предприятия 
за възможностите и ограниченията при работа в мрежи дори и чрез сложни 
организационни модели като клъстери. Пилотните проекти и семинарите 
показаха, че тайната за преодоляването на възможни пречки, когато се говори 
за „пазар на зелена енергия“, е да се намери обща, стратегическа цел. Тя ще 
е нещо като сигнален фар за всички и ще се използва за справка, особено в 
критични моменти, за да е по-лесно да се намират правилните решения от органа, 
управляващ мрежата. По време на проекта бе осъществена кампания „Довери се 
на доставчика“, която информира обществеността и целевата група за мерки за 
ВЕИ и енергийна ефективност, както и за възможни стратегии за подобряването 
на услугите на пазара за зелена енергия. В Падова организирахме среща с 20 
участника от предприятия и асоциации на МСП, а също така имахме и щанд за 
строителство на къща на националното търговско изложение CASA SU MISURA, за 
което се регистрираха 80 000 участника.

www.craca.it
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Румъния

За успешното прилагане на възобновяема енергия в Румъния са необходими 
комбинация от политическа воля и механизми за подкрепа, които сега са 
заложени в закона. За насърчаване произвеждането на електрическа енергия 
от възобновяеми енергийни източници, е приложена система за Зелени 
сертификати, която включва и задължително изкупуване на тази енергия от 
разпределителните компании и задължение за изпълнението на годишна квота 
на закупено зелено електричество. Съществува, обаче, голяма празнина между 
задължителните квоти за доставчиците на енергия и наличието на достатъчно 
Зелени сертификати, които да позволят на доставчиците да покрият квотата и да 
избегнат наказания7.

В момента, енергията от ВЕЦ представлява 93% от производството на 
възобновяема енергия в Румъния, като този дял се очаква да намалее до 80% през 
2015 г., въпреки че производството на енергия от ВЕЦ ще нарасне в абсолютна 
величина. Електричеството, произведено от биомаса, ще увеличи дела си 3 пъти 
като ще достигне 15.6% от ВЕИ. Делът на вятърната енергия ще се повиши като 
достигне 4.3%  от ВЕИ в периода. Пазарът на вятърна енергия в Румъния е един от 
най-бързо развиващите се в региона, като инсталираните мощности се покачиха 
от 7 МВт през 2007 г. до 462 МВт през 2010 г. След изграждането на няколко големи 
проекта за вятърни паркове, общите инсталирани мощности в страната се очаква 
да достигнат 5,000 МВт до края на 2016г. 8

Резултатите от проекта PROMETHEUS в Румъния 

4-те събития, организирани по време на кампанията „Довери се на доставчика 
си!“ осведомиха предприемачите в Румъния в сферата на възобновяемата 
енергия за конкретните начини да се стане производител/потребител и защо е 
важно да сме отговорни към околната среда. На събитията присъстваха повече 
от 800 участника, а 10 000 бяха информирани електронно.  

Румънският пилотен проект се състои от 
мрежа на МСП, която тества системата за 
гарантиране на качеството и пригоди модела 
според местните нужди. Въпросникът 
сред 50-те клиента на всяко МСП показа 
подобрение в качеството на услугите през 
октомври 2011 г. спрямо юли 2011 г.

Румънският клъстер „Към Зелена Енергия“ 
бе създаден, за да подобри партньорството между МСП (производители и 
представители на зелени продукти и услуги) и да насърчи обмена на информация, 
знания и умения между техниците в тази сфера. Мисията на клъстера е да 
популяризира възобновяемите енергийни източници и зелените услуги, както и 
да гарантира качеството на продуктите и услугите в тези сфери. 

Информация за развитието на клъстера може да се намери на www.immromania.
ro, в секцията  “Info Point Prometheus”.  Освен данни, на сайта може да се намери 
информация за клъстера, тук може да се влезе в контакт за тези, които проявяват 
интерес да се присъединят. 

За повече информация относно резултатите по проекта For more  information about  
PROMETHEUS в Румъния, моля свържете се с CNIPMMR на office@smeprojects.ro.

Национален Съвет на Частните МСП в Румъния

www.cnipmmr.ro
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Словения

Словения е много активна в сферата на енергийните услуги. Като много други 
държави, Словения има ясни национални цели за подобряването устойчивостта 
на енергийната ситуация и в сферата на енергийната ефективност, както и в тази 
на възобновяемите енергийни източници. 

В областта на енергийната ефективност, която включва управление на енергията, 
обследване, консултации и други зелени услуги и продукти, доставчиците 
на такива услуги се развиват добре в последните години. Ремонтите, целящи 
подобряване на енергийната ефективност представляват чудесна възможност 
за МСП, особено за тези в строителния сектор, които са засегнати от глобалната 
икономическа криза, блокирала много нови строителни проекти. Днес много 
МСП предлагат ремонти на сгради според стандарти за енергийна ефективност. 

В Словения е регистриран огромен напредък в разпространението на 
възобновяеми енергийни източници и разширяването на пазара на доставчици 
на ВЕИ. Това разширяване е видимо в секторите на: фотоволтаичните системи, 
топлинните помпи, системите за климатизация, когенерационни централи, 
котли на биомаса и малки централизирани системи за отопление (предимно на 
дървесна биомаса). Много експерти работят за въвеждането на тези технологии. 

В проекта Prometheus включихме и връзките между доставчиците на зелени 
услуги и крайните потребители. Бяха проведени седем издания на кампанията 
„Довери се на доставчика си“ в Веление, Целие и Словени Градец. Стотици 
посетители получиха подробна информация за състоянието на околната среда 
и връзката между доставчици и потребителите на зелени услуги. Кампанията 
се организира като събитие в рамките на Европейската Седмица за Мобилност. 
Чрез комуникацията с потребители и доставчици на зелени услуги открихме, че 
въпреки многобройните оферти и материали, хората все още не получават ясна 
информация от доставчиците. Поради това, трябва да бъде изградена система 
за потенциални инвеститори, която да дава пълна и ясна информация как да 
се направи енергийно-ефективен ремонт на съоръжение и как да се въведат 
възобновяеми източници на енергия.  

Реализирахме експериментален пилотен проект за наблюдение на качеството 
на зелените енергийни услуги. Когато разработвахме пилотната система, която 
да служи за помощ на потребителите, открихме, че много МСП подкрепят идеята 
от самото начало. Забелязахме, че реакциите на предприятията, които участват в 
проекта, е тясно свързана със спецификата на икономическата сфера (например 
фотоволтаични системи). След началото на проекта, много от МСП се отказаха, 
защото смятаха, че словенският пазар не се нуждае спешно от такива инструменти, 
тъй като ситуацията на пазара задоволява икономическите им нужди. 

Въпреки това, пилотният проект е отлична база за по-нататъшно развитие и 
реализирането на система за наблюдение на качеството, която може да подготви 
пазара да предоставя най-качествените зелени енергийни услуги.

Енергийна агенция на Савинийска, Салеска и Короска

www.kssena.si

Енергийно-ефективното образование започва с нашите деца 
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ИСПАНИЯ

Пазарът за възобновяеми енергийни източници в Испания е нараснал значително 
през последните няколко години, поради различни причини. Основните са: 
социалните изисквания за опазване на околната среда, енергийна независимост 
и европейски политики (APPA, 2009). Пазарът за зелена енергия претърпя 
бум до 2001 г., особено в сферата на фотоволтаиците, където подпомагането 
от правителството бе много важно. От януари 2012 г., цялото финансиране и 
преференциални цени са подложени на мораториум и растежът на сектора 
значително се понижи. По тази причина, в момента няма подпомагане от 
правителството за генерирането и продажбата на електричество. Това, което 
става по-важно и е подсилено от сегашната ситуация, са енергийните услуги за 
крайните потребители като основна целева група на проекта Prometheus. В този 
смисъл, използването на термална слънчева енергия и котли на биомаса стават 
все по-популярни сред домакинствата в Испания. Затова, биомасата е източникът 
на възобновяема енергия, който има най-висок потенциал, поради голямото 
количество биомаса в страната и потенциалът й за създаване на нови работни 
места. 

Иберийският център за поризводство и иновации (IPIC) посети първия Панаир на 
биомасата във Вик (Каталуния) на 23 - 25 февруари 2012. Това беше едно значимо 
събитие, което събра основните компании, заинтересовани лица, експерти 
и политици в сферата. Това позволи на IPIC да разпространи материалите за 
Prometheus на повече от  3 000  посетители. IPIC имаше щанд, където бяха раздавани 
всички материали за проекта и на техническа сесия бяха представени ползите от 
клъстерите за повишаването на конкурентността на предприятията за зелена 
енергия. Преди панаира бяха направени контакти с хора от бранша на биомасата, 
за да се насърчи Каталунския клъстер за биомаса, който бе представен на панаира. 
След събитието, бяха осъществени контакти с 10 компании в геотермалния 
сектор, които също искаха да се обединят в клъстер. Те представляваха различни 
процеси по цялата верига, което бе интересна характеристика на тази група. 
Бяха проведени официални срещи с членовете от геотермалния сектор, за да се 

оформи клъстера. 
Целта е геотермалната енергия да бъде разпозната като приложим източник 
на енергия от местните власти. IPIC ще продължи да следи развитието на този 
клъстер, дори и след като е приключил проектът Prometheus. 

IPIC също така участва и в панаира Expobioenergia във Валядолид през октомври 
2011 г., където имаше щанд за информация и разпространение на материали за 
проекта Prometheus до 13 500-те посетители на панаира, които са заинтересовани 
от проекта. IPIC участва и в техническите сесии с презентация за Prometheus и 
показване на най-добрите практики и бизнес стратегии за МСП. Бяха създадени 
контакти с водещи компании и асоциации от 25 държави-участници в панаира, за 
да се изградят бъдещи партньорства в рамките на проекта Prometheus.

Иберийски център за производство и иновации

www.ipic.cat
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Швеция
Пазарът на зелена енергия в югоизточна Швеция се характеризира с голям брой 
малки предприятия. Традиционно за региона е, че малките предприятия координират 
различните си действия, за да оцелеят. Важността на сектора за растежа и създаването 
на нови работни места е ясна на всички. Трудно е да се посочат цифри, защото някои 
райони са на ранен етап на развитие, а други са прекалено развити. 
Пазарът на зелена енергия като цяло функционира добре и има голям потенциал за 
растеж. Има голям интерес към възобновяемата енергия и енергийната ефективност 
на местно ниво, както и на ниво компании, организации и домакинства. 
Сред потребителите на зелени енергийни услуги днес съществува загриженост за 
липсата на доверие към МСП. 
Работата по проекта Prometheus е концентрирана около амбицията да се разработи 
„система за качество“, която да повиши доверието при връзката между доставчици 
и крайни потребители, като се изгради форум/клъстер за разработването на такава 
система.

Система за качество за повишаване на доверието във връзката доставчик – 
потребител REKO Energitjänst

Системата, наречена REKO Energitjänst, е базирана на инструментите и механизмите 
на модела MATES и на анализи на добри практики в сходни приложения от 
различни държави в ЕС. Основните цели са повишаване на  доверието във 
връзката между доставчик и потребител и предлагане на качествена продукция 
от предприятията, които я прилагат. Доставчиците, които са станали част от 
системата REKO Energitjänst се съгласяват писмено да следват правилата, по 
които са приети. Клиенти на REKO-доставчици могат да ги държат отговорни като 
докладват лошо поведение в интегрирания „Борд за качество“. 
Системата е създадена, за да осигури качествена връзка между клиент и 
доставчик, главно за МСП, предлагащи зелени енергийни услуги.

Зелен енергиен клъстер “REKO Energitjänst”

За да насърчи разрастването на пазара на зелени енергийни услуги в Швеция 
по линия на проекта Prometheus, в началото на 2011 г. местните власти заедно 
с местни МСП започнаха да оформят зелен енергиен клъстер. С помощта на 
добри практики и ръководства за създаването на клъстери, новият клъстер REKO 
Energitjänst бе основан през септември 2011 г.
След формулирането на дългосрочните цели и стратегии на клъстера, 7 МСП и 
3 представители на местните власти обединиха усилията си, тъй като осъзнаха 
ползите, които ще ги подпомогнат на конкурентния пазар. 
Дългосрочната цел на клъстера е да разработи и адаптира системата за качество 
“REKO”, да я направи добре позната на клиентите на ЗЕУ и така послужи като ценен 
маркетингов инструмент за членовете на клъстера. 

“Вярваме, че “REKO Energitjänst” ще подпомогне нашите маркетингови усилия, като 
повиши доверието към нашата компания и към зелените енергийни продукти. ще 
е добър и евтин инструмент, който ще ни позволи да разграничим нашите бизнес 
идеи и продукти от тези на по-несериозните участници на пазара.” - Stefan Jurèn, 
Marketing Manager, Modern Energi Sverige AB

Енергийна Агенция за Югоизточна Швеция

 www.energikontorsydost.se

Кандидатстване за 
допускане в системата. 
Обратна връзка. 

Искането на потребителя 
не е задоволено от 
доставчика. Обратна 
връзка..

Консултантски услуги, Зелени 
енергийни продукти, вкл. инсталация.

”REKO”Борд за 
качество

Офис на секретар

προμηθευτής ЗЕУ
Потребител
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Обобщение
Само за две десетилетия възобновяемата енергия се превърна от пазарна ниша за 
алтернативни източници на енергия в един от най-важните енергийни източници 
и в движеща сила за устойчива икономика на 21-ви век на световно ниво. Към края 
на 2009 г. секторът на възобновяемата енергия осигури повече от 10% от крайното 
потребление на енергия в Европа, създаде повече от 550,000 висококачествени 
работни места и отчете годишен оборот от над 70 милиарда евро.

С други думи, ВЕИ сектора не само допринася значително за по-устойчива 
снабдителна система и подобряване на енергийното снабдяване, но и до 
производството на оборудване, технологии и създаване добавена стойност. 
Европейският Съвет за възобновяема енергия вярва, че до 2020 г. ВЕИ сектора 
може да предложи работа на повече от 2 милиона европейци и да стане водещ 
пазар9.

Освен това, ВЕИ секторът ще предостави и нови пазарни възможности. За да 
осъществи прехода към нисковъглеродна икономика и да извлече ползи като по-
ниски разходи за петрол, средно за следващите четири десетилетия, ЕС трябва 
да инвестира годишно по 270 милиарда евро или 1.5%  от БВП10. Допълнителните 
инвестиции ще ни върнат до нива на инвестициите отпреди икономическата 
криза и ще насърчат растежа на много индустриални сектори и услуги по околната 
среда в Европа. 

В ЕС има 23 милиона МСП. Микро предприятията са почти 93%, малките 
предприятия са 6%, а средните такива по-малко от 1%11. 

Около четвърт (26%) от тях предлагат зелени продукти или услуги. Още 8% 
планират да направят това през следващите две години. Въпреки това, най-
голямата част от МСП в ЕС (60%) не предлагат зелени продукти или услуги. 
Очакваният растеж на пазара предлага големи възможности за МСП. Зелените 
работни места са  в голямата си част създадени от МСП, а не от големите фирми. 
През 2012 г., един от всеки 8 служителя на МСП е имал „зелена работа“, което е 
почти 13% от всички работни места в МСП. Очаква се зелените работни места в 

МСП да нараснат значително с около 35% през следващите 2 години12.

11 партньора от 10 ЕС страни работиха по проекта Prometheus за създаването на 
стратегии за подкрепата на МСП за зелена енергия. 
Всичките резултати, препоръки и схеми са базират на следния систематичен 
подход: 

1) Търсене на съществуващи добри практики в Европа
2) Анализ и разработване на препоръки 
3) Тестване на местно ниво (МСП, асоциации, заинтересовани лица, клиенти)
4) Усъвършенстване на препоръки 
5) Публикуване на резултати 

Модел за качество за задоволяването на нуждите на клиентите 

Тъй като клиентският интерес играе важна роля в решението да се предлагат 
зелени продукти или услуги (основна причина за 48% от МСП в ЕС), нуждата за 
наблюдение на качеството и задоволяването на нуждите на клиентите е очевидна. 
Поради това е разработен и публикуван моделът за осигуряване на качество 
MATES като инструмент за насърчаването на доверие у клиента13.
Въвеждането на модел за качество е обща ангажираност на МСП към енергийно 
отговорни продукти и услуги. 
В MATES различни ключови елементи позволяват да се подчертаят основните 
характеристики при възприемането на качество от клиента. 
Моделът е разработен за предприятия, които са организирани като клъстер 
или мрежа. Третият компонент организира всички части на модела (обучения, 
комуникация, обратна връзка). 
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Сътрудничество в клъстери и мрежи 

Голямо предизвикателство за МСП в бързопроменящия се и нестабилен сектор на 
зелените енергийни услуги е да останат конкурентоспособни.
Клъстерите все повече се считат за важни инструменти за насърчаването на 
новостите, конкурентоспособността и икономическия растеж. 

По линия на проекта Prometheus, партньорите разработиха ръководства14 
за успешно клъстериране на МСП15, които описват стъпките в развитието на 
клъстера, ползите от това и наскоро създадените клъстери за зелена енергия в 
Европа.  

В сферата на МСП често съществуват големи пречки между информираността на 
обществото и тази в предприятието. Основна част от работата по проект Prometheus 
бе да повиши осведомеността, да се погледне отвъд, да се отворят очите и ушите 
за добри практики и просто да се копират ярки, успешни стратегии. Онлайн базата 
данни16  е попълнена с повече от 50 добри практики, бяха публикувани 10 ярки 
примера заедно с препоръки за зелени МСП, асоциации и други заинтересовани лица 
в енергийния сектор. 

Ролята на асоциациите на   МСП 
Асоциациите на МСП имат големи възможности за подпомагане на МСП и техните 
дейности. От своя страна, МСП трябва да насърчават асоциациите да бъдат активни 
и да предлагат услуги.  Основните сфери, където асоциациите могат да предложат 
полезни услуги са: 
• Комуникация с крайния потребител 
• Лобиране и политики 
• Разработване и провеждане на обучения 
• Въвеждане и изследване на модели за качество 
• Мост за сформирането на клъстери и мрежи  

Заключение

Опитите да се достигнат целите на ЕС (20% дял на ВЕИ в крайното потребление 
на енергия, 20% ръст в енергийната ефективност, 20% намаляване на емисиите 
до 2020 г.)17 предполагат, че всички заинтересовани лица в сферата на зелената 
енергия (МСП, асоциации, политици и други) работят заедно върху пакет от 
мерки за енергетиката и промените в климата. Проектът Prometheus състави 
препоръки и ръководства за МСП и техните асоциации за доставянето на 
надеждни енергийни услуги до крайните потребители и за изграждане на 
растящ пазар на зелени енергийни услуги. 

• Разширяване на кръгозора и прилагане на добри стратегии,
• Доставяне на високо качество, следено от модел за качество 
• Сътрудничество в мрежи и клъстери
• Общуване с политици, други пазари и клиенти, идентифицирани от екипа на 
проекта Prometheus като главни елементи за подпомагане на микро, малки и 
средни предприятия в растящия пазар на зелени енергийни услуги. 

Асоциациите на МСП могат да играят ключова роля в подпомагането на МСП, 
защото те имат познанията и човешките ресурси за решаването на задачи, извън 
основните сфери на енергийните услуги като комуникация, лобиране, качество 
на изследванията и други. 

По линия на проекта Prometheus са публикувани 4 документа:
• Успешни стратегии за подпомагане на МСП в сферата на зелената енергия 
• Модел за възприемане на качеството на зелените енергийни услуги 
• Ръководства за създаването на клъстери за повишаване 
конкурентоспособността на зелените МСП. 
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Инструментите и базата данни с добри практики за разширяването на пазара на 
МСП за зелена енергия, също могат да бъдат намерени на уебсайта на проекта.

Повече от 1000 микро, малки и средни предприятия от всички страни-участнички 
се включиха в развитието на резултатите на проекта. Те предоставиха познания 
и опит и/или участваха в обучения, семинари и/или изпълниха предложените 
инструменти в техните предприятия. 

Голям брой асоциации (100) допринесоха с идеи, контакти или допринесоха за 
изпълнението на действията за успешното достигане на целите на проекта. 

Около 1.7 милиона крайни потребители получиха информация за възобновяеми 
енергийни източници, енергийна ефективност, зелени продукти и участващи 
МСП и асоциации по време на кампанията „Довери се на доставчика си“. 

Зелените енергийни услуги ще се развиват като успешен бранш през следващите 
десетилетия. Микро, малки и средни предприятия ще бъдат основните играчи. 
Заедно с техните асоциации, те ще бъдат отговорни за извършването на услугите 
по надежден и висококачествен начин за задоволяването на клиентите им. 
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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 
Mid Pannon (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

ПАРТНЬОРИТЕ В ПРОЕКТА
За допълнителна информация се свържете с вашия национален партньор National Council of Private SMEs in Romania 

CNIPMMR (Romania) 
Tel: +40 213126893 
mirabela.borcos@smeprojects.ro 
http://www.cnipmmr.ro

Energy Agency of Plovdiv  
EAP (Bulgaria) 
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/
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