ОБЩИНСКО ЕНЕРГИЙНО ПЛАНИРАНЕ
Кратък учебен курс за общински специалисти

Етап Б - разработване

Определяне на изходното
състояние.. Финансова рамка
състояние
Тема 5

Видове изходно състояние, нормализиране на изходното
състояние, сценарии за изходно състояние. Финансова рамка на
програмата. Алтернативни финансови източници, схеми и
инструменти.
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Стъпка 4:

Определяне на изходното състояние
Защо ни е нужно изходното състояние?
Изходното състояние представлява съвкупност от
данни, които описват състоянието на обектите преди
изпълнението на общинската енергийна програма

Изходното състояние служи за основа за сравнение на
резултатите от изпълнението на програмата и за
определяне на степента на нейното въздействие
Резултатите и въздействието от изпълнението на
програмата са равни на разликата между началното
(изходното) състояние и състоянието след нейното
завършване

Стъпка 4:

Определяне на изходното състояние
От какво се състои изходното състояние?
Технически данни:
-

производство / доставка на енергия
потребление / консумация на енергия
техническо / физическо състояние на обектите
експлоатационни условия / жизнен комфорт

Нетехнически данни:
-

нормативна основа
институционален капацитет
финансова рамка и възможности
социален климат и социална поносимост

Стъпка 4:

Определяне на изходното състояние
Сценарии за изходно състояние (ИС):

Изходно
състояние
(ИС)

2008

2009

2010

Период на
програмата

2011

2013

2013

2014

Време

Стъпка 4:

Определяне на изходното състояние
Алтернативни сценарии за изходното
състояние:

Изходно
състояние

2008

2009

2010

Период
на програмата

2011

2013

2013

2014

Време

Стъпка 4:

Определяне на изходното състояние
Повърхността ABCD
показва енергията,
икономисана за целия
период на действие
на програмата

Сценарии за икономия
на енергия:

B

Изходно
състояние

A

C
D

2008

2009

2010

Период
на програмата

2011

2013

2013

2014

Време

Стъпка 4:

Определяне на изходното състояние
Сценарии за икономия на енергия:
Повърхността ABCD
показва енергията,
енергията,
икономисана за целия
период на действие на
програмата

B

A

C

Изходно
състояние

D

2008

2009

2010

Период
на програмата

2011

2013

2013

2014

Време

Стъпка 4:

Определяне на изходното състояние
Сценарии за икономия на енергия:
Повърхността ABCD
показва енергията,
икономисана за целия
период на действие на
програмата

B

A

C

Изходно
състояние

D

2008

2009

2010

Период
на програмата

2011

2013

2013

2014

Време

Стъпка 4:

Определяне на изходното състояние
Сценарии за икономия на енергия:
Повърхността ABCD
показва енергията,
която е спестена за
целия период на
действие на програмата

B
Изходно
състояние

A
D
2008

2009

2010

Период
на програмата

C

2011

2013

2013

2014

Време

Стъпка 4:

Определяне на изходното състояние
Нормализиране на ИС и на сценария на ИС:

Стандартно
равнище
Нормализирано
изходно
състояние

Изходно
състояние

2008

2009

2010

Период
програмата

2011

2013

2013

2014

Време

Стъпка 4:

Определяне на изходното състояние
Нормализиране на ИС & и на сценария за ИС:

Стандартно
равнище
Нормализирано
ИС
Изходно
състояние

B

Повърхността ABCD
показва енергията,
енергията, която
е спестена за целия
период на действие
на програмата

A
D
2008

2009

2010

Период на
програмата

C

2011

2013

2013

2014

Време

Стъпка 4:

Определяне на изходното състояние
Нормализиране на ИС & и на сценария на ИС:
B

An

Стандартно
равнище

Нормализирано
ИС

C

D

Повърхността AnBCDA
показва енергията,
енергията, която
е спестена за целия
период на действие
на програмата

A
Изходно
състояние

2008

2009

2010

Programme period

2011

2013

2013

2014

Time

Стъпка 4:

Определяне на изходното състояние
Пример:
Изчислена консумация
според инсталираните мощности
(нормализирано ИС)

6535 kWh

Обновяване на уличното
осветление, Габрово
(България)
2463 kWh
1617 kWh
620 kWh
Преди проекта

След проекта

Фактическо (измерено) ИС
Според инсталираните мощности
Възможно политическо решение
Поддържано ниво на осветление
Време

Стъпка 4:

Определяне на изходното състояние
Заключения:
Изходното състояние и сценариите на изходното
състояние са необходими за оценка на резултатите от
изпълнението на програмата
Определянето на изходното състояние е стъпка с
висока степен на важност и често се налага
използването на външни консултантски услуги
Изходното състояние подлежи на политическа санкция
от Общинския съвет
Определянето на изходното състояние за всеки
конкретен проект се определя след преговори с
финансиращите институции, които участват в тяхното
изпълнение

.

Решение да ОЕИС

1

Изграждане на местни
знания и умения

Създаване на ОЕИС
3

2

Обхват, цели, участници

Подготовка

Процесът на общинско енергийнои планиране
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9
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Стъпка 5:

Финансова рамка на програмата
Подходът “отгоре-надолу” за определяне на
финансовата рамка на общинската енергийна
програма
Прогноза за развитието на общинските бюджети в
периода на действие на общинската енергийна програма
Проучване и прогноза за развитието на законодателната
рамка в периода на действие на общинската енергийна
програма
Проучвания, свързани с очакванията за промени в
местната данъчна политика и нейното влияние върху
общинските приходи
Проучвания, свързани с очакванията за извънбюджетни
приходи на общината

Стъпка 5:

Финансова рамка на програмата
Подходът “отдолу-нагоре” за определяне на
финансовата рамка на общинската енергийна
програма
Предварителни условия:
- детайлна и достоверна информация за обектите, които
ще бъдат обект на програмата
- налична информация за разходите за предварителни
проучвания, проектиране, управление и експлоатация
- налични изчисления за разходите за материали,
компоненти и строителни работи на базата на обобщени
данни и индикатори
- прогнози на тенденциите за развитие на общинските
бюджети в периода на изпълнението на програмата

Стъпка 5:

Финансова рамка на програмата
Подходът “отдолу-нагоре” за определяне на
финансовата рамка на общинската енергийна
програма
Ограничения:
- Потенциалът на местните институции и човешките ресурси
- Процедурите за обществените поръчки, сезонните и
технологичните изисквания и ограничения
- законодателни / нормативни ограничения на
инвестиционния дял, който трябва да се покрие от
общинския бюджет
- дял на инвестициите за енергийна ефективност от общия
обем на инвестициите
- дял на външните приходи на общината (например от
приватизация на общинска собственост), които могат да се
използват за финансиране на програмата

Стъпка 5:

Финансова рамка на програмата
Алтернативни форми за финансиране на
програмата

Инвестиции

Когато A = B
бюджетът на ОЕП е балансиран

“Меки” дейности

Бюджет на ОЕП

A
Общински бюджет
(ОБ)

Резервирани за ОЕП

За ОЕП

B

Стъпка 5:

Финансова рамка на програмата
Алтернативни форми за финансиране на
програмата

Инвестиции

Когато A > B
бюджетът на ОЕП
не е балансиран

“Меки” дейности

Оценка за бюджета на ОЕП

A
Общински бюджет
(ОБ)

Резервирани за ОЕП

За ОЕП

B

Стъпка 5:

Финансова рамка на програмата
Алтернативни форми за финансиране на
програмата
От други
източници

От структурните
фондове на ЕС

От общинския
бюджет

Инвестиции

Инвестиции

Инвестиции

“Меки” дейности

“Меки” дейности

“Меки” дейности

Оценка за бюджета на ОЕП

A

Общински бюджет
(ОБ)

Спестени
пари за
други
нужди

Предварителни
инвестиции
&
инвестиции
“Меки” дейности
За ОЕП

B

Стъпка 5:

Финансова рамка на програмата
Подходът “отдолу-нагоре” за определяне на
финансовата рамка на общинската енергийна
програма
Балансиране на общинската енергийна програма:
Когато необходимите инвестиции надвишават по обем
предварително изчислените и планирани бюджетни
разходи, програмата трябва да се балансира
Възможни решения:
- изключване на обекти (или групи обекти) с по-малък
потенциал на енергийна ефективност
- изключване на обекти с по-малко социална значимост
- Осигуряване на извънбюджетни средства за част от
програмата

Стъпка 5:

Финансова рамка на програмата
Алтернативни форми за финансиране на
програмата
Кредитно финансиране
Финансиране от специални енергийни / екологични
фондове
Общински облигации
Използване на стокови / търговски кредити
Лизинг на оборудване
Финансиране от трета страна (вкл. ЕСКО схеми и
договори с гарантиран резултат)
Публично-частно партньорство – концесии и др.

Стъпка 5:

Финансова рамка на програмата
Заключения:
Целесъобразно е да се използват едновременно и
координирано подходите “отгоре-надолу” и “отдолу-нагоре”
за определяне на финансовата рамка на ОЕП
Балансирането на финансовата рамка на ОЕП трябва да
насърчи търсенето на алтернативни финансови източници
Широк кръг от финансови източници, схеми и инструменти
могат да се използват за финансиране на ОЕП
Общинският бюджет трябва да се използва икономично и
разумно за покриване на инвестициите, които не могат да
бъдат покрити по друг начин и за осигуряване на
съфинансиране
Парите от общинския бюджет трябва да се използват
предимно като средства за привличане на външно
финансиране

Въпроси?

Бургас, 29 януари 2009 г.

.

