ISO 50001 И УСТОЙЧИВО
ЕНЕРГИЙНО ПЛАНИРАНЕ
ИНТЕГРИРАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВА
ЕНЕРГИЯ СЪС СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА

Марко Девета, координатор на проект 50000&1
SEAPs, SOGESCA – Италия
Проект „50000&1 SEAPs” допринесе за
постигане на целите на ЕС в областта
на климата и енергията, като
популяризира инициативата Конвент
на кметовете по един много
начин.
Подкрепихме
Фигура 1: Марко Девета – иновативен
Координатор на проект повече от 40 избрани общини (и
50000&1 SEAPs, SOGESCA – съюзи на общини) в процеса на
Италия
разработване
и
прилагане
на
интегрирани местни ПДУЕ със система за управление на
енергията (СУЕ) в съответствие с международния стандарт ISO
50001.
Въвлечени бяха всички нива на управление в местните
администрации за ефективното структуриране на СУЕ,
ангажирайки в същото време гражданите и местните
заинтересовани страни в определянето на ПДУЕ. Това
позволи на общините да се възползват от синергиите на
двата инструмента.
Опитът ни научи, че местните власти могат да се сблъскат с
трудности при следенето на енергийните аспекти и точно
затова е необходима СУЕ. Ползите включват подобреното,
системно събиране на енергийни данни и интегрирането на
енергийната политика в ежедневните управленски дейности.
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Следвайки нашата работа и поуките, извлечени през тези три
години, разработихме и осъвременихме няколко инструмента,
които могат да бъдат намерени онлайн на уебсайта на проекта
(www.50001seaps.eu), за да се помогне на местните власти в
ежедневните им дейности по управление на енергията. От
горепосоченото, Насоките за 50000&1 SEAP (актуализация на
предишните насоки от проект „EnergyforMayors”) ще
спомогнат за по-доброто разбиране на процеса на
интегриране на ПДУЕ със СУЕ; това стана възможно
благодарение на солидната работа и принос на всички
партньори по проекта в 8 различни европейски страни.
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Общ преглед на общините, подкрепяни от дейностите по
проекта в 8-те страни от ЕС
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Опит от общините – Политиците
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Опит от общините – Техниците
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Общ преглед на насоките за интегриране
на СУЕ и ПДУЕ
Стандартът ISO 50001 изисква организациите да определят
критерии за предварително контролиране и оценка на
резултатите от планираните дейности, определяне на общи
подходящи показатели и вземане на решения относно
измерените и очаквани количествени резултати.
Непрекъснато
подобрение

Преглед на
управлението

Енергийна
политика
Енергийно
планиране
Внедряване и
работа
Наблюдение,
измервания и
анализ
Проверки

Несъответствия,
корекции, коригиращи
и превантивни действия

Вътрешен одит
на СУЕ

Фигура 2: Модел на СУЕ в съответствие с ISO 50001

Подобен подход, основан на цикъла PDCA (Планиране,
Изпълнение, Проверка, Действие), може да бъде полезен за
прилагане в организацията (в този случай в публичния орган),
но също и за управление на ПДУЕ. Целта на този документ е
да обясни как едновременното прилагане на СУЕ и ПДУЕ би
могло да бъде полезно за постигане на целите за намаляване
на емисиите на CO2 за местните администрации, които желаят
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да изпълнят ПДУЕ по най-добрия начин. Основните цели ще
бъдат следните:

Фигура 3: Подходът СУЕ+ПДУЕ

СУЕ съгласно ISO 50001:2011
Когато една организация развива своя собствена СУЕ и когато
сертифициращият орган оценява как системата съответства на
ISO 50001, трябва да се има предвид, че целта е да се помогне
на организациите да пестят енергия, а не да създават нови
неефективни правила, процедури или документи. Стандартът
съдържа изисквания, които могат да бъдат обективно
проверени. Това означава, че те не са „насоки”, а стандарт,
подходящ за сертифициране от трети страни. Основната цел
на Стандарта е да подпомогне организациите при
непрекъснат модел на подобрение, основан на подхода на
цикъла PDCA:
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Планиране
 Преглед на
управлението

Планиране
Планиране
Действие

 Наблюдение, измервания и
анализ
 Оценка на съответствието с
правни и други изисквания
 Вътрешен одит
 Несъответствия, корекции,
коригиращи и превантивни
действия

Изпълнение

Проверка






Законови и други изисквания
Енергиен преглед
Базова стойност
Показатели за енергийни
характеристики
 Енергийни цели
 Действия на управлението
на енергията

 Компетентност, обучение и
осъзнаване
 Комуникация
 Документация
 Контрол на документите
 Оперативен контрол
 Проектиране
 Обществени поръчки

Фигура 4: Модел PDCA за непрекъснато подобрение на системата за управление
на енергията (EERE)

Основната цел на Стандарта е да помогне на организациите да
създават и поддържат:
Енергиен преглед, използване на енергията и базова
линия;
Подобряване на енергийната ефективност;
Показатели за енергийни характеристики (ПЕХ);
План за мониторинг за измерване на ефективността и
подобренията.
Това води до намаляване на разходите, подобрена
конкурентоспособност и институционализация чрез избягване
на емисиите на парникови газове.
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Планове за действие за устойчива енергия съгласно
ръководството на Конвента на кметовете
Планът за действие за устойчива енергия
(ПДУЕ) е ключов документ, който очертава
начина, по който подписалият Конвента ще
постигне ангажимента си до 20201 г.
Задълженията на Конвента обхващат цялата географска област
на местните власти (град, регион), за да намалят емисиите на
парникови газове с поне 20% от нивото, изчислено за
конкретна минала година, което е
Към – 20 % до 2020 г.
„базова година”.
Следователно ПДУЕ включва
действия за постигане на
следните цели до 2020 г.:
20%
намаление
на
потреблението на първична
енергия;
20% увеличаване дела на
възобновяемите енергийни
източници;
20% намаление на емисиите на СО2.
СТЪПКА

Подпис на Конвента на кметовете

Опред. на екип за конвента

СТЪПКА

СТЪПКА

Фигура 5: Конвента на кметовете
стъпка по стъпка

Понастоящем повече от 7 300 европейски местни власти
подписаха Конвента на кметовете, който подкрепя ЕС в
постигането на целите за 2020 г.

Прилагане на изискванията на ISO 50001 от местните
власти заедно с ПДУЕ
1

Общините, подкрепени от 50000&1 SEAPs, се присъединиха към целите на
Конвента на кметовете за 2020 г.
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СУЕ може да помага на местните власти да изпълняват своите
ПДУЕ през годините, като използват систематичен подход,
избягвайки в същото време типичните пречки, сред които
доста чести са кадровите смени на управленските нива.
Постоянното подобряване на енергията и намаляването на
емисиите на СО2 се превръща в основен критерий, отразяващ
енергийната политика на общината. Изискванията за СУЕ и
ПДУЕ са много сходни:
Изисквания

ISO 50001

ПДУЕ

Вътрешна структура, роля и отговорности





Политика на организацията
Инвентаризация на базови емисии и показатели за енергийни
характеристики









Комуникация





Вътрешно обучение





Цели и план за действие





Измерване и наблюдение









Независима външна оценка
Фигура 6: Общи изисквания в СУЕ и ПДУЕ

В сравнение със ПДУЕ, ISO 50001 не изисква конкретни
количествени показатели, а само качествени. Целта на ISO
50001 е непрекъснатото подобряване на енергийните
характеристики на организацията без цифрови ограничения
или специфични цели по отношение на количествена
икономия на енергия и избягване на емисиите на CO2.
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Ангажимент за енергийна политика
В съответствие с ISO 50001, Енергийната политика трябва да
заяви ангажимента на организацията за постигане на
подобряване на енергийната ефективност. Висшето
управление
(Общинска
администрация)
определя
енергийната политика и осигурява институционализирането
на процедурите и методологията на СУЕ в административните
дейности и планиране. Енергийната политика е официален
документ, одобрен от Общинския съвет.

Фигура 7: Ангажименти на Енергийната политика в подхода СУЕ+ПДУЕ

Целите за енергийна ефективност и изискванията за ПДУЕ
могат да бъдат управлявани в рамките на една и съща
енергийна политика, но с нови граници на действие на СУЕ.
Вътрешни правила и отговорности
Местните администрации определят вътрешните правила и
отговорности, за да разработят и приложат ISO 50001, като
интегрират своята енергийна политика в дейностите на
публичната администрация. Висшето управление назначава
ръководител, енергиен екип и координатор на енергийния
50000&1 SEAPs – Резултат 6.13
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екип, осигуряващ необходимите ресурси за създаване,
внедряване, поддържане и подобряване на СУЕ, което да
доведе до подобряване на енергийните характеристики.

Фигура 8: Вътрешна организация на СУЕ в местната власт

След като подходът СУЕ + ПДУЕ официално и практически
предостави необходимите човешки, технически и финансови
ресурси, местната власт е готова да започне фазата на
изпълнение
и
експлоатация.
Общината
провежда,
документира и прилага процес на енергийно планиране в
съответствие с Енергийната политика, насочена към
непрекъснатото подобряване на енергийните характеристики
и спазването на приложимите законови изисквания.

50000&1 SEAPs – Резултат 6.13

13

Обхват и граници
Местните власти определят какви дейности, офиси и сектори на
публичната администрация ще бъдат сертифицирани в
съответствие с изискванията на ISO 50001. Общините, които са в
процес на сертифициране на СУЕ включват в обхвата си
зоните/секторите, които са пряко свързани с енергийни въпроси
като: покупка на стоки и енергийни услуги, анализ на данните,
фактуриране на енергията, енергийно планиране, проектиране,
оперативен контрол и мониторинг.

Фигура 9: Обхват на СУЕ в местната власт

Едно от най-важните изисквания на Стандарта ISO 50001 е
определянето на „границите”. Това специфично изискване е
пряко свързано с използването на енергия. В местната власт
директната употреба на енергия е свързана със следните сектори,
в които се консумира енергия: сгради, съоръжения,
инфраструктури, осветителни системи, автопаркове и обществен
транспорт.
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Директно енергопотребление в границите на ЧС и
общината

Училища
Служби и услуги
Спортни съоръжения
Гробища
Автопарк
Общ. Осветление
Производство на ВЕИ

Определянето на границите
представлява
първата
оперативна
стъпка
по
разработването на СУЕ. Планът,
както и енергийния анализ и
инвентаризацията на базови
емисии, включват годишните
енергийни показатели, събрани
чрез подхода „отдолу-нагоре” в
посочените по-горе сектори,

определящи
значителната
пряка употреба на енергия от
общината. Границите на СУЕ се идентифицират и се основават на
консумацията на енергия и се
оценяват.
От
друга
страна,
прилагането на ПДУЕ в рамките
на Конвента на кметовете е
Жилищен
Индиректно енергопотребление с изисквания за ПДУЕ
последователно
насочено
към
Третичен
в частните сектори
(ЧС)
намаляване на емисиите на
Промишлен
Частен транспорт
парникови газове в градския
Автопарк
контекст, като цяло. Това
Общ. Осветление
означава, че ако желаете да
Производство на ВЕИ
Фигура 12: Потребление на енергия в частните сектори
активирате
заедно
Фигура 11: Потребление на енергия в общината
ПДУЕ и СУЕ, е необходимо
да промените традиционните граници на действие на СУЕ за покриване
на целия градски контекст.
Фигура 10: Директно потребление на
енергия в общините
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Планиране
Тази клауза на Стандарта се съсредоточава върху енергийната
ефективност на организацията и инструментите за
поддържане и непрекъснато подобряване на енергийните
характеристики. Енергийното планиране включва преглед на
дейностите на организацията, които могат да повлияят на
енергийните характеристики.
Процес на планиране
Входни данни на
планирането
Минало и настоящо
енергопотребление
 Съответните
променливи, засягащи
значителното
използване на енергия
 Дейности

Енергиен преглед

Изходни данни от
планирането

А. Анализиране на
енергопотреблението
и консумацията
Б. Идентифициране на
зони на съществено
енергопотребление
и консумация

 Енергийна базова линия
 ПЕХ
 Цели
 Планирани резултати
 Планове за действие

В. Идентифициране на
възможности за
подобряване на
енергийните
характеристики

Фигура 13: Диаграма на основните концепции на енергийното
планиране

Ако разгледаме тези примери за входни данни, става ясно, че
те могат да бъдат получени само от организации (официална
цел на СУЕ), а не от контекста на общността, където нивото на
информация е по-обобщено. Но добрата новина е, че в този
втори случай (общностен контекст) планирането на
резултатите ще бъде същото, те ще трябва да бъдат
адаптирани само към нова и по-сложна среда.
50000&1 SEAPs – Резултат 6.13
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Законови изисквания и други изисквания
Приложими законови изисквания могат да бъдат например
тези международни, национални, регионални и местни
изисквания, които се отнасят до обхвата на СУЕ, свързан с
енергетиката. Примерите за законови изисквания могат да
включват национален регламент/наредба или закон за
пестене на енергията. Другите изисквания могат да включват
споразумения с клиенти, доброволни принципи или
практическо ръководство, доброволни програми и т.н.
Енергиен преглед и енергийна базова линия
Енергийният преглед и енергийната базова линия
представляват основата на енергийното планиране, тъй като
те правят възможно да се създаде енергийна оценка на
границите на приложението на СУЕ.

Фигура 14: Енергийно планиране стъпка по стъпка
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Прегледът на енергията и енергийната базова линия се
актуализират на определени интервали от време и в отговор
на значителни промени в съоръженията, оборудването,
системите и процеса (директно използване на енергията в
местната власт). Идентифицирането и оценката на
потреблението на енергия трябва да накара организацията да
определи областите на значителна употреба на енергия, като
приеме конкретни критерии, като например:

Като се приемат специфични критерии, е възможно да се
определят областите на значителна употреба на енергия в
частния сектор (непряко използване на енергия):

Показатели за енергийни характеристики (ПЕХ)
Организациите определят подходящите ПЕХ за наблюдение и
измерване на енергийните характеристики. ПЕХ се
преразглеждат и сравняват с енергийната базова линия. По
отношение на ПДУЕ този аспект е от решаващо значение, тъй
като е необходимо да се определят ПЕХ за всички действия,
които трябва да бъдат изпълнени. Това помага да се
определят полезни показатели за всеки вид дейност в
публичния и частния сектор.
50000&1 SEAPs – Резултат 6.13
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Директно енергопотребление
Електричество в сгради, съоръжения
Електричество в системите за обществено осветление
Природен газ в сгради, съоръжения
Гориво в автомобилния парк / обществен транспорт

ПЕХ
kWh/m2 месечно
kWh/светеща лампа месечно
kWhth*градуси дни/m2 месечно
Km/L месечно

Фигура 15: ПЕХ на директно енергопотребление
ПЕХ на територията на общината
ПЕХ
Потребление на електроенергия за сектор
kWh/m2
Потребление на природен газ за сектор
SCM на година*DD
Продажби на гориво в частния транспорт за гориво
Тона на година
Производство на електрическа и топлинна енергия от ВИ
kWh на година; kWh/m2
Обща консумация на енергия на глава от населението
MWh/жител
Общо потребление на енергия за сектор
MWh/жител/компания
Производство на градски отпадъци
Тона/жител
Фигура 16: ПЕХ на непряко енергопотребление (територия)

Енергийни цели, планирани резултати и план за действие
Целите по ISO 50001 и ПДУЕ се откриват на различни времеви
скали. ISO 50001 обикновено се съсредоточава върху
непрекъснатото подобряване на енергийните характеристики,
а дейностите по ПДУЕ се насочват към дългосрочна цел.
Целите съгласно ISO 50001 трябва да бъдат специфични и
измерими. Това е много труден въпрос, ако се приложи към
контекста на общността. Планът за действие гарантира, че
целите на организацията се постигат успешно, като се
предостави точна дефиниция на:
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Нивото на ангажираност и отговорност на въвлечения
персонал е свързано с вида на целта и целесъобразността:

Наблюдение

Фигура 17: График за наблюдение по
държави

Наблюдението
на
енергийните характеристики
е фундаментално изискване
на подхода на СУЕ + ПДУЕ, за
да
се
демонстрира
ефективността на правилното
изпълнение и свързаните
положителни
резултати.
Важен аспект по време на
създаването на СУЕ е да се
осигури подходяща честота
на наблюдение на данните за
потреблението на енергия, за
да се предприемат действия
и да се оцени резултатът от

него.
Местните власти гарантират, че се следят основните
характеристики на техните дейности, които определят
енергийните
характеристики,
както
и
енергийните
характеристики в частния сектор. Приемайки подхода СУЕ +
50000&1 SEAPs – Резултат 6.13
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ПДУЕ, местните власти наблюдават прякото потребление на
енергия чрез изпълнението на изискванията на СУЕ и в същото
време прехвърлят подхода и методологията на СУЕ за
наблюдение на енергийните характеристики в частния сектор,
определяйки посочените по-горе специфични показатели. Поспециално местните власти наблюдават ключовите
характеристики на енергийните характеристики на преките и
косвените енергийни приложения, като например:
Значителна директна и непряка употреба на енергия;
Съответни променливи, свързани със значителни
енергийни нужди;
ПЕХ;
Ефективното изпълнение на плана за действие при
постигането на целите и планираните резултати;
Оценка на действителното спрямо очакваното
потребление на енергия.
Местните власти определят и периодично преглеждат своите
нужди от измервания в съответствие със специфичните нужди
и съгласно графика за внасяне на Доклада за мониторинг в
Конвента на кметовете. Измерването може да варира от
обикновени измервателни уреди за малки организации до
завършени измервателни системи за мониторинг, свързани
със софтуерно приложение. Също така е важно да може да се
провери, да се реагира и да се отговори на значителни
отклонения в енергийните характеристики.
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Опита на техническите партньори на проекта
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Консорциум
SOGESCA (Координатор) - www.sogesca.it
CRES - www.cres.gr
PNEC - www.pnec.org.pl
EKODOMA - www.ekodoma.lv
ARM - www.arm-bg.net
ECQ - www.ecq-bg.com
AMET - www.amet.ro
DENKSTATT - www.denkstatt.ro
DEPUTACION OURENSE - www.depourense.es
ALBEA - www.albea-transenergy.com
AMORCE - www.amorce.asso.fr
MT PARTENAIRES INGÉNIERIE - www.mt-partenaires.com

ICLEI Europe - www.iclei-europe.org
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