Министерство на
енергетиката

Финансиране на общинската програма за
енергийна ефективност
Финансови източници и схеми за финансиране

Финансиране на ОПЕЕ

1. Финансиране на програмата като цяло
2. Финансиране на проектите в ОПЕЕ
Необходимо е да се идентифицират наличните финансови
източници и да се разработи финансов план за инвестициите,
необходими за изпълнението на ОПЕЕ

Преди да търси финансиране, особено важно е общината да
извърши енергийно обследване, да разработи технически
проект, да разработи проектно предложение и да установи
очакваните спестявания

Финансова рамка за инвестициите на ОПЕЕ

 Бюджетна рамка за инвестиции в енергийна ефективност


Бюджетни регулации



Извънбюджетни приходи



Кредитни ограничения на общината

 Ситуацията на финансовия пазар – кредитна активност, условия по
заемите
 Наличност на програми за подкрепа
 Наличие на специфични схеми за финансиране на ЕЕ на местния
пазар и съществуващи условия за използването им

Финансови източници и схеми
Собствени средства

 Собствени бюджетни средства на общината
 Средства от други общински източници
Заеми
 Заеми от търговски банки
 Преференциални заеми (заеми при по-добри условия и / или
намален лихвен процент)
 Гарантирани заеми
 Финансов лизинг за закупуване на оборудване
Грантове
 Грантови програми или финансови схеми, подкрепяни от държавата
 Двустранна / международна помощ
Финасови схеми, свързани с опазване на околната среда
Специфични финансови източници и схеми
 Договори с гарантиран резултат / ЕСКО
 Фондове със специално предназначение (общински револвиращи
фондове)
 Общински облигации

Финансиране със собствени средства

Предимства:
 Пълна собственост върху проекта
 Независимост при вземане на решения
 Наличие на рутина за управление на средствата
 Гъвкавост за комбиниране с други общински инвестиции (напр.
строителство, реконструкция и пр.)
Ограничения:
 Бюджетни регулации
 Наличие на ограничени средства (недостатъчни за големи проекти)
 Възможни ограничения върху бюджета за инвестиции
 Конкуренция с други важни инвестиционни приоритети
Бюджетните средства трябва да бъдат използвани рационално за
такива инвестиции и разходи за ЕЕ, които не могат да бъдат осигурени
от други източници и за осигуряване на необходимо съ-финансиране

Банкови заеми

Обичайни критерии при предоставяне на заем


Заемоискател със законно право за вземане на заем



Заемоискател с доказана кредитна история



Минимум 25 - 30 % собствено финансиране



Кредитоспособност (гаранции)



Рентабилен проект, достатъчни парични потоци



Други → зависи от политиката на банката

Някои банки предоставят специални заеми за ЕЕ при
облекчени условия, но предимно за частния сектор

Преференциални заеми

Заеми при по-добри условия и / или намален лихвен процент
 Специални кредитни линии за ЕЕ
 Европейски фонд за енергийна ефективност (за проекти от 5
до 25 млн. евро) + техническа помощ
 Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“
(ФЕЕВИ)

Фонд „Енергийна ефективност и
възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ)
Финансови продукти за финансиране на инвестиционни проекти
в областта на енергийната ефективност на публичния сектор,
бизнеса и индивидуални клиенти:
 Ниско лихвени кредити
 Частични гаранции по кредити, отпускани от други финансови
институции – 50% или 80% в зависимост от определени
условия
 Портфейлни гаранции:
 Портфейлни гаранции за компании за енергийни услуги
(ESCO)
 Портфейлни гаранции за саниране на многофамилни
жилищни сгради

Финансирани типове проекти от ФЕЕВИ
 Саниране на сгради: модернизация на абонатни станции,
топлоизолация, вкл. врати и прозорци, инсталации за отопление и
осветление и др.
 Подобрения на топлоизточника и топлопреносната мрежа
 Улично осветление
 Други случаи на крайно потребление на енергия:
 Контролни системи за управление на енергията
 Мерки за корекция на фактора на мощността
 Въздушни компресори
 Преминаване към различно гориво
 Проекти с използване на възобновяеми енергийни източници

ФЕЕВИ - Основни изисквания към проектите

 Проектът трябва да внедрява утвърдена технология
 Наличие на детайлно енергийно обследване, позволяващо
енергиен анализ и избор на енергоспестяващите мерки
 Стойността на проекта трябва да бъде между 30 000 лева и
000 лева

3 000

 Дяловото участие на кредитополучателя трябва да е не по-малко
от 10% при съвместно кредитиране "ФЕЕВИ - търговска банка" и
25% при самостоятелно кредитиране от ФЕЕВИ
 Срок на изплащане на кредита до 7 години

Грантове: Главни характеристики

 Предоставят се от международни финансови институции или
агенции за развитие, оперативните и специализираните
програми на Европейския съюз
 Свързани са със специфични приоритети на етапа на
развитие и имат временен характер
 Обикновено са свързани с договорености на национално ниво
и имат специфични строги изисквания към бенефициентите и
проектите както при кандидатстването, така и при отчитането
 Не се изисква връщане на средствата, но обикновено се
изисква съ-финансиране в определен процент
 Грантовете, дори и в малък обем, намаляват финансовите
бариери пред изпълнението на проектите за ЕЕ

Европейски фондове и програми

 Европейски структурни и инвестиционни фондове - Европейски
фонд за регионално развитие, Кохезионен фонд, Европейски
аграрен фонд за развитие на селските райони
 Оперативни програми на ЕС 2014 - 2020 - Региони в растеж,
Околна среда, Иновации и конкурентоспособност
 Специализирани програми на Европейския съюз: Рамковата
програма за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020,
Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег 2014 - 2020
Енергийната ефективност е един от политическите приоритети
на ЕС и е включена в приоритетите на структурните и
инвестиционни фондове и оперативните програми

ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.

 Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско
развитие“:
 Подприоритет „Преминаване към нисковъглеродна
икономика, енергийна и ресурсна ефективност“
 Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност
в опорни центрове в периферните райони“
85% европейско финансиране + 15% национално
съ-финансиране = 100% грант за бенефициентите

ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.

 Приоритетна
развитие“:

ос

1

„Устойчиво

и

интегрирано

градско

 Укрепване и развитие на полицентричната система в
страната чрез специална насоченост към градското
развитие на големите и средните градове
 Инвестициите ще се извършват въз основа на местните
стратегии за устойчиво градско развитие - Интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР)
 Енергийна ефективност – една от приоритетните мерки

ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.

 Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в
опорни центрове в периферните райони“:
 За подпомагане на мерки за енергийна ефективност в
обществени и жилищни сгради в малки градове - центрове на
общини в периферни райони, които предоставят услуги на
заобикалящите ги периферни райони.
 Бенефициенти по ПО 2 са опорните центрове от ниво 4 на
националната полицентрична система:
Сандански, Свиленград, Самоков, Ботевград, Троян, Севлиево,
Карнобат, Нова Загора, Попово, Пещера, Поморие, Разлог,
Девин, Нови пазар, Мездра, Провадия, Червен бряг, Козлодуй,
Берковица, Тутракан, Елхово, Белоградчик, Златоград,
Никопол, Генерал Тошево, Крумовград, Ивайловград, Малко
Търново.

Финасови източници, свързани с
опазване на околната среда
 Предприятие за управление на дейностите по опазване на
околната среда (ПУДООС) към Министерство на околната среда
 Национален доверителен екофонд
инвестиции (GIS) (затворена)

-

 Национален доверителен екофонд Инвестиционна програма за климата (ИПК)

Схема

за

зелени

Предприятие за управление на
дейностите по опазване на околната
среда (ПУДООС)
Финансиране на проекти в областта на опазване чистотата на
въздуха:
 Използване на ниско емисионни горива
 Изграждане на нови или повишаване ефективността на
съществуващи пречиствателни съоръжения
 Предотвратяване образуването на вредни емисии
 Повишаване на енергийната ефективност и
използването на изкопаеми горива

намаляване

 Внедряване на системи за комбинирано производство на
топлинна и електроенергия
 Внедряване
източници

и

употреба

на

възобновяеми

енергийни

ПУДООС - Форми на финансиране

 Безвъзмездна помощ за инвестиционни проекти, която
може да бъде отпускана само на общини
 Безлихвен заем за инвестиционни проекти, който може
да бъде отпускан на общини и на фирми и е в размер
до 70% от общата стойност на проекта

Независимо от формалната възможност, финансирането на
проекти за ЕЕ не е сред приоритетите на ПУДООС

Национален доверителен екофонд Инвестиционна програма за климата (ИПК)
 Цел на ИПК: да поощрява инициативи, водещи до ограничаване
изменението на климата
 Основни принципи на функциониране на ИПК:
 Финансиране на проекти, водещи до директно или индиректно
намаляване на емисиите на парникови газове
 Безвъзмездно предоставяне на средства за финансиране на
част от инвестицията
 Бенефициенти:
 публични институции (държавни органи, общини)
 регистрираните вероизповедания
 други юридически лица, създадени за задоволяване на
обществени интереси (научни организации, културни институти,
читалища, професионални камари и др.).

Типове проекти, финансирани от ИПК

 Проекти, свързани с повишаване на енергийната ефективност
в сгради:
 изолация на външни стени, изолация на покрив, подмяна на
дограма
 енергоспестяващи мерки (ЕСМ) по осветление
 ЕСМ по прибори за измерване, контрол и управление,
настройки, вкл. „температура с понижение”
 ЕСМ по сградни инсталации, соларни инсталации на сгради
 други
 Проекти, свързани с повишаване на енергийната ефективност
в други обекти публична държавна или публична общинска
собственост

По ИПК се приемат проекти на базата на извършен енергиен
одит и изготвен инвестиционен проект

Национален доверителен екофонд Инвестиционна програма за климата (ИПК)
 Размер на финансиране
 До 85% за публични институции и НПО
 В този процент влиза финансиране на СМР, както и
авторски и строителен надзор и инвеститорски контрол,
стойността на които общо може да достига до 3% от
стойността на СМР
 Безсрочна покана за набиране на проекти
https://ecofund-bg.org/programs

Специфични (алтернативни) финансови
схеми

 Договори с гарантиран резултат / Компании за енергийни
услуги (ЕСКО)
 Револвиращи фондове
 Общински облигации

Договори с гарантиран резултат

 Договор за проектиране и изпълнение на проекти за ЕЕ, при
които разходите за проекта се възстановяват от бъдещите
енергийни спестявания
 Договори, специално разработени за изпълнение на пакет от
мерки за ЕЕ за даден обект/и
 Договори, които включват всички необходими услуги и
оборудване за реализиране на проекта за ЕЕ









Енергийно обследване
Проектиране
Споразумения за финансиране
Закупуване на оборудване
Изпълнение на мерки за ЕЕ
Въвеждане в експлоатация
Експлоатация и поддръжка
Мониторинг и верификация

ESCO

 Обикновено се сключват и изпълняват от специализирани
компании за енергийни услуги (ЕСКО компании)

Компании за енергийни услуги (ЕСКО)

ЕСКО фирмите предлагат услуги за повишаване на енергийната
ефективност на крайните потребители на енергия като:
 Гарантират договорените енергийните спестявания (гаранция за
изпълнение)
 Заплащането на ЕСКО фирмите е пряко свързано с постигнатите
икономии
 ЕСКО фирмите могат да финансират проектите със собствени
средства или да помагат при осигуряване на финансирането им
от трета страна чрез гарантиране на спестяванията
 ЕСКО фирмите са ангажирани с текущото наблюдение и
функционирането на мерките за ЕЕ най-малко за срока на проекта
ЕСКО – Фирма, която предлага интегрирани решения за постигане на
намаление на енергийните разходи и чието възнаграждение е
свързано с резултатите от изпълнението на прилаганите решения

Компании за енергийни услуги (ЕСКО)
Принцип

Разходи за
енергия

Спестявания

Спестявания
за ЕСКО
Инвестиция

Спестявания
за клиента

Време

Видове финансиране чрез ЕСКО

 ЕСКО финансиране: вътрешни фондове на
(собствени средства или лизинг на оборудване)

ЕСКО

фирмата

 Финансиране от страна на клиента/потребителя на енергия:
вътрешни фондове на клиента или стандартен заем от финансова
институция; ЕСКО договорът и гаранцията за енергийните
спестявания, предоставена от ЕСКО фирмата дават сигурност за
възвръщане на разходите
 Финансиране от трета страна: отнася се за заемно финансиране от
трета страна, напр. финансова институция, а не от ЕСКО фирмата
или клиента. 2 варианта:
 ЕСКО фирмата заема необходимите финансови средства за
изпълнение на проекта
 Клиентът/потребителят на енергия взема заем от финансова
институция, а ЕСКО фирмата предоставя гаранции за
енергийните спестявания

Общински ЕСКО проекти

Общините са най-честия клиент на ЕСКО фирмите в Европа:
много интересни за ЕСКО фирмите поради ниския финансов
риск, голям обем сграден фонд и висок потенциал за
енергийни спестявания
 Независимо от ползите и различните форми на
насърчаване, вкл. и законодателни, ЕСКО пазарът в
България не е достатъчно развит:
 Ограничено разбиране и недостатъчно информация
 Усещане за висок технически и бизнес риск
 Ограничено предлагане на пълен пакет ЕСКО услуги
Темата за договорите с гарантиран резултат ще бъде
разгледана подробно в специални лекции

Фондове със специално
предназначение (общински
револвиращи фондове)
Общината създава револвиращ фонд, за предпочитане като
отделен фонд извън общинския бюджет с начални средства от
грант, заем, собствени средства или други източници

Принцип на опериране:
1. Проекти за ЕЕ се финансират със заеми от револвиращия
фонд
2. Спестяванията от прилагането на мерки за ЕЕ се използват за
изплащане на заема към фонда
3. Фондът се използва за финансиране на нови проекти за ЕЕ

Схема на общински револвиращ фонд за ЕЕ

Собствени с/ва
Заем
Грант

Общински револвиращ фонд
Заем за инвестиции в ЕЕ

Изплащане от
спестявания

Заем за нови
инвестиции

Repayment от
Изплащане
from
savings
спестявания

Project 5

Проектt 4

€

Проект 3

Проект 2

Общински револвиращ фонд
Ползи:

 Самоиздържащ се след първата капитализация – същите
средства могат да бъдат използвани за инвестиции няколко
пъти
 Гарантира се целевото използване за ЕЕ на изчислените
спестявания на бюджетни средства
 Дава
възможност
да
се
привличат
допълнителни
извънбюджетни източници на средства
 Ниски разходи за поддържане на схемата
 Позволява финансиране на малки проекти

Ограничения:


Липса на начални финансови средства



Комплицирана законова основа



Ако има чуждо финансиране, възможно е да има загуби от
курсови разлики

Как се организира Общински
револвиращ фонд

Револвиращ фонд може да се създаде като:

 Специална банкова сметка
 Отделно юридическо лице

Пример на револвиращ фонд от Осло,
Норвегия
Създаване на Дирекция за ЕЕ на град Осло и Фонд за
енергийна ефективност през 1981 г. (през 2009 г.
преименуван на Фонд за климата и енергията)
 Подпомага публични и частни проекти
 Източници за финансиране: 0.2 цента на кВч от тарифата за
електроенергия през периода 1982-1992 г.; допълнително
финансиране от общинския бюджет
 Годишен бюджет 2011: 50 млн. NOK (9 млн. USD); грантове на 3000
проекта
 Одобрени инвестиции за ЕЕ: 85% преференциален заем, 15% грант
 Схемата за подпомагане и критериите се менят периодично

Общински облигации
Принцип:
 Повишава вътрешния капитал на общината чрез емитирането на
облигации
 Лихвата обикновено се освобождава от данъци
Проблеми при финансирането на проекти за ЕЕ чрез облигации:
 Изисква дълга и скъпа подготвителна работа: анализ и прогноза за
общинските финансови средства; процедура за получаване на
кредитен рейтинг; определяне на параметрите на емисията облигации
и подготовка на инвестиционен меморандум
 Поема се голям дълг и риск
 Създава проблеми с паричния поток за общините: ползите от
проекта се натрупват с времето, обикновено 5-10 years, докато
погасяването на главницата по облигациите трябва да се осъществи
изцяло на падежа

Общинските облигации са възможност само за
финансово силни общини

Пример за общински облигации

Община Варна
 Общински облигации за финансиране на обновяването и
модернизацията на уличното осветление
 Издадени обикновени облигации с 9% лихва (при 12-14% за
банкови заеми в този период)
 Събрани €3 млн. евро
 Изплащането на облигациите се извършва на 3 равни части в
тригодишен период, главно от постигнатите спестявания

Емисия на общински облигации от други общини в България:
София, Самоков, Сливен, Дупница, Пловдив, Димитровград,
Пазарджик

Специфични (алтернативни)
финансови схеми: Фактори за успех

 Наличност на поректи с капацитет да генерират положителен
паричен поток чрез енергийните спестявания
 Добро познаване на спецификата на прилагания финансов
механизъм
 Избор на компетентни партньори (ЕСКО фирма, управител на
револвиращ фанд, банка, …)
 Добри прозрачни договори
 Надеждност на приетата методология за изчисляване на
енергийните спестявания от всеки проект
 Точно и систематично измерване, мониторинг и оценка на
енергийните спестявания

Въпроси?

Министерство на
енергетиката
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