
Големи шансове за успех: строителни предприемачи и енергиен контрактор 
учредяват енергийно дружество

Технически ФМ решения и иновации
ефективни – икономични -

природоосъобразни
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GETEC контрактинг

Концентрация върху основните 
компетенции

Неангажираност към 
ликвидността и баланса

Намаляване на енергийните 
разходи чрез иновативно и 
икономически ефективно 

решение

Устойчиво опазване 
на околната среда

+ Концепционоране и 
проектиране

+ Реализиране, 
оборудване, изграждане 
на инсталациите+

Финансиране и 
реализиране на 

инвестиции 

+Оптимално 
управление на 
инсталациите

+Отчитане и 
енергиен 

контролинг

+Набавяне на енергия, 
управление на горива

+Техническо обслужване, 
ремонти и обновяване

=

Предимства, осигурени от GETEC-контрактинга
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+ Разрешителни, 
подаване на 
заявления, отчитане

+ Разработване на 
енергийни идейни 
решения



• Дружество за предоставяне на енергийни услуги с 
автономност от 1993 г.

• Лидер на пазара за енергийни услуги в Германия

• Седалище в Магдебург

• Филиали в Берлин, Дортмунд, Франкфурт, Хамбург, Мюнхен, 
Аугсбург, Виена, Цюрих, Амстердам

• Разработване и изпълнение на енергийни услуги за 
недвижими имоти, комплексни имоти и за промишлеността

• Индивидуализирани, иновативни и икономически ефективни 
решения за енергийните доставки

• Ползване на различни горива (био природен газ, дървесина, 
пелети, природен газ, мазут), 

• Приложение на иновативни екологосъобразни технологии

• Над 1200 служители на групата GETEC

• Член на des VDWG/VDW, BBA, BfW
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Групата GETEC



Групата GETEC

GETEC Energie Holding GmbH

оптимизиране на 
допълнителни разходи

енергиен контрактинг

продоволствено оптимизиране

енергиен контрактинг

разработване на проекти

производство на оборудване

енергоснабдяване

търговия на енергия

енергийни услуги

контрактинг за 
ел.енергия
снабдяване на 
райони
експлоатация на 
мрежи

възобновяеми енергии
развитие на обекти
Концепции за 
съоръжения
Реализация и 
експлоатация

Изграждане и 
експлоатация на 
мрежова 
инфраструктура за 
няколко носителя
Трансфер на данни

Оборот за 2015 г.: 798 мил. € Служители: 1.165

енергиен 
контрактинг
разработване на 
проекти

енергиен 
контрактинг
разработване на 
проекти

енергиен 
контрактинг
разработване на 
проекти

енергиен 
контрактинг
разработване на 
проекти

енергиен 
контрактинг
разработване на 
проекти
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Поддръжка и 
обслужване на 
частни и 
корпоративни 
клиенти

монтирате уреди, 
топломери и 
водомери, с 
дистанционен отчет

Енергиен доставчик
(ток/газ)
Ток от блокови 
топло-електро
централи
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0.29

1.1

0.17

0.69

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

Wasser inkl. Abwasser
Warmwasser
Versicherung

Straßenreinigung
Sonstige

Schornsteinreinigung
Müllbeseitigung

Heizung
Hauswart

Grundsteuer
Gebäudereinigung

Gartenpflege
Aufzug

Antenne/Kabel
Allgemeinstrom

в €/m2 месечно2004 2014

Източници: Deutscher Mieterbund e.V., mindUp GmbH (2006, 2015/2016).

+60%

+70%

Енергиен пазар
Изменение на допълнителните разходи за 2004 и 2014 г.

Увеличение на разходите за отопление с 60%, а на разходите за 
топла вода – със 70% за период от 10 години
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Развитие на пазара и предизвикателства 
Застой в мерките по саниране в областта на производството на топлоенергия

Източник: Проучване на сдружението на коминочистачите и на федералното индустриално сдружение 
за сградно инженерно оборудване, енергийна и екологична техника (2012).



 Преминаване към устойчиви източници на енергия

 Нарастващи разходи за топлоенергия

 На фокус: оптимизиране на енергийните и на 

допълнителните разходи

 Други теми от рода на когенератори, преминаване към 

децентрализирано производство, локално произвеждана 

електроенергия

 Секторът на недвижимите имоти за живеене в момента е 

силно фокусиран върху темата “намаляване на 

допълнителните разходи”. Жилищните дружества и 

доставчиците на услуги за недвижими имоти се справят 

по различни начини, а именно:

 Партньорски модели

 Собствени решения

 Verkauf der Anlagen

© 2016  GETEC I WÄRME & EFFIZIENZ AG 7

Развитие на пазара и предизвикателства 
Развитие на икономиката в областта на недвижимите имоти и енергетиката

В основата са: икономика, екология и 
процеси, целящи реализиране на 
допълнително качество на поддръжката 
и разходна ефективност.



Собственик/строителен 
предприемач

Кооперационни
партньориНаематели/Купувачи

Стратегически подход
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Ten Brinke G+T Energy
Efficiency 

GmbH

Обща енергийна компания

Стратегически подход
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Портфолио на услугите
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Преминаване 
към доставяне 

на 
топлоенергия 

чрез
контрактинг

Енергиен 
мениджмънт и 
управление на 
инсталациите

Локално 
произвеждана 
електроенергия 
от когенератори 
и възобновяеми 

енергии

Доставки на 
електроенергия 
и газ, както и 
оптимизиране 

на 
Абонаментните 

разходи

Дейности по 
измерване

Предупредител
на детектори 
за дим & 
анализ на 

питейна вода

Управление на 
незаети обекти

Оптимизиране 
на промишлен/

общ ток

Телевизия 
Мултимедия

24.10.2016
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Предимства , които партньорството 
предоставя на собственици и наематели

Собственик Наемател

Екология • Принос към устойчивостта
• Наличности, модернизирани до 

високо ниво
• Възможно е изготвяне на 

сертификат за
устойчивост(енергийна оценка 
преди/след)

• Производство на 
топлоенергия, което е по-
щадящо за климата

• Намаляване емисиите на 
CO2

Икономия • Печеливш растеж и допълнителни 
доходи

• Инвестициите и ремонтните 
дейности могат да бъдат поети от 
новоучредената компания (с 
което отпадат от баланса на 
собственика)

• Покачване стойността на 
недвижимия имот вследствие на  
добрите енергийни параметри

• Умерени цени за 
топлоенергия в дългосрочен 
план

Процеси • Лийн процеси
• Едно лице за контакт
• Единна финансова отчетност (по 

възможност дигитална)
• Времева оптимизицаия

• Достъпност 
• Професионално обслужване
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Доставчикът на енергийни услуги като 
„енергиен партньор“

 Засилващо се взаимодействие между 

икономиката на недвижими имоти и 

енергетиката.

 Едно лице за контакт по въпросите “енергия” и “ 

топлоснабдяване”.

 Задълбочени познания във всички области на 

енергетиката и най-вече в областта на 

икономиката на недвижими имоти

 За собствениците на недвижими имоти не е 

необходимо поддържане/изграждане на ноу-хау, 

за да бъдат спазени все по-комплексните (в 

правен аспект) рамкови условия на енергийното 

стопанство. Пести се от разходи за персонал.

Общ преглед на предимствата за собствениците на недвижими имоти
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 Собствениците на недвижими имоти могат да 

се концентрират върху основната си дейност.

 Реализиране на допълнителна брутна печалба.

 Собствениците на недвижими имоти не поемат 

предприемачески риск в областта на 

топлоснабдяването.

 Голяма гъвкавост при продажбата/закупуването 

на търговски имоти: собствениците не са 

ограничени в свободата на вземане на 

решения дори и ако са дългосрочно обвързани 

с договор.

Общ преглед на предимствата за собствениците на недвижими имоти
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Доставчикът на енергийни услуги като 
„енергиен партньор“



Недвижимите имоти с добри енергийни 
показатели:
 дават по-добри приходи в текущата дейност,

 реализират високи наеми и въпреки това наемателите 
са доволни,

 дават възможност на собствениците да приложат по-
добри подходи за остойностяване,

 имат по-добър имидж – пред компаниите, 
наемателите и населението.

Недвижимите имоти с добри енергийни показатели са по-
конкурентноспособни, докато тези с по-лоши енергийни 
показатели губят от атрактивността си.
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Доставчикът на енергийни услуги като 
„енергиен партньор“



© 2015 GETEC I WÄRME & EFFIZIENZ AG

 Телевизор за изображения с високо качество, интернет и 
телефон

 Транспорт на всякакви данни

 Управление на електричеството в незаети обекти
 Доставка на електроенергия, газ, топлоенергия 
 Локално произвеждана електроенергия от когенератори и 

фотоволтаични инсталации

 Разплащане с наематели
 Наблюдаване на данните за консумация
 Технически услуги за интелигентно отчитане потреблението 

на енергия (електроенергия и газ)
 Технически услуги за интелигентно отчитане на данни за 

потреблението на топлоенергия  и вода

 Доставка на топлоенергия
 Електроенергия от когенерация и регенеративни източници
 Енергиен мениджмънт 
 Доставка на първична енергия и техническо оптимизиране
 Поддръжка и експлоатация

От идеята към реалността: GETEC КЪЩА
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Thank you
for your attention!


