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CO2 e

CO2 еквивалент

SCM

Стандартен кубичен метър

CoM

Конвент на кметовете

ISO

Международна организация по стандартизация

C&S

Координатори и поддържащи структури

LG

Местна власт

EE

Енергийна ефективност

PDCA

Цикъл „Планиране-Изпълнение-Проверка-Действие“

EEA

Европейска енергийна награда

ВE

Възобновяема енергия

СУЕ

Система за управление на енергията

PV

Фотоволтаик

ПЕХ

Показатели за енергийни характеристики
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ПРЕДГОВОР
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 иновативен начин. Подкрепихме повече от 40 избрани общини
(и съюзи на общини) в процеса на 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.
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 усърдната работа и принос на всички партньори по проекта в 8 различни европейски страни.
Марко Девета
координатор на проект 50000&1 SEAPs, SOGESCA – Италия

ВЪВЕДЕНИЕ В 50000&1 SEAPs
Проект 50000&1 SEAPs осигурява съгласуван подход
за интегриране на Планове за действие за устойчива
енергия (ПДУЕ) със системи за управление на енергията (СУЕ) в съответствие с международно признати
стандарти като ISO 50001, Европейска енергийна награда (EEA) или Конвент на кметовете (CoM), представляващи сертификационни системи за управление
на качеството в общините, ангажирани с устойчиво
енергийно планиране. Консорциумът на проекта, състоящ се от 13 партньори, ориентирани към градската
среда, представляващи широк кръг местни власти от
цяла Европа, имаше за цел да подпомогне 41 общини
в 8 страни (България, Франция, Гърция, Италия, Латвия, Полша, Испания и Румъния).
Сътрудничеството между консорциума и местните
власти помага да се преодолеят бариерите, възпрепятстващи институционализирането на Плановете
за действие в общините и да се укрепят вътрешните
структури и процедури за висококачествена, дългосрочна енергийна политика и планиране. Това гарантира, че устойчивите подходи към местната енергийна
политика и планиране се разпространяват и засилват
своето значение в цяла Европа и дори извън нея.
Изискванията съгласно ISO 50001 вече са приложени към ПДУЕ в някои европейски общини. Подходът
на проекта подкрепя предишните усилия, като подпомага местните власти да разработят и официално
да приемат енергийни политики за по-ефективно
използване на енергията, включително, като залагат конкретни цели и очаквани резултати, които да
постигнат чрез повишаване на енергийната ефективност и/или използване на възобновяема енергия. Освен това този стандарт представя методи за
наблюдение на дългосрочните цели на ПДУЕ според
ключови показатели за енергийни характеристики, което от своя страна помага на местните власти
да контролират по-добре напредъка и лесно да преразглеждат вече планираните мерки. По-конкретно,
те могат да анализират потреблението на енергия при
управлението и използването на сградно имущество,
за използваното оборудване и процеси, ангажирания
персонал и други променливи, които биха могли да
повлияят на енергийните характеристики.
Накрая, може би си струва да се подчертае, че целият
този процес може да помогне на общините да ангажират местната общност, давайки възможност на местните администрации по-добре да разберат колектив-
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ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА
ПРОЕК Т 50000&1 SEAPS
• Създаване на съгласуван подход за интегриране и
разпространение на СУЕ и ПДУЕ в цяла Европа;
• Разработване, внедряване и мониторинг на
европейските ПДУЕ съгласно ISO 50001 и други
установени стандарти за енергийно управление;
• Институционализиране на политиките за устойчива
енергия, осигуряващи ефективното изпълнение на ПДУЕ
по време на изпълнението на проекта и след неговата
реализация;
• Широко популяризиране на резултатите с цел
увеличаване броя на обучените общини,подписали
Конвента на кметовете, координатори и поддържащи
структури за използване на подхода ПДУЕ+СУЕ на
проекта.

ните енергийни нужди и по-активно да комуникират
по въпросите, касаещи екологичната енергия и нейното ефективно използване.
Проект 50000&1 SEAPs беше насочен към постигане
на 5 основни цели, определени като отправни точки
при подпомагането на местните власти в рамките на
Конвента на кметовете по отношение на:
•

Структуриране на съгласуван подход за интегриране на СУЕ (в съответствие с ISO 50001) в ПДУЕ
на местните власти със съдействието на поддържащите структури (СУЕ-поддръжниците);

•

Преодоляване на нетехнологичните бариери
чрез съответните обучения за изграждане на
капацитет, индивидуални обучения между партньорите и други специфични обучения, като по
този начин се създава среда, в която по-опитни
подкрепящи структури (обучаващи СУЕ-поддръжници, в т.ч. координатори и поддържащи
структури на Конвента на кметовете, енергийни
агенции и техници) оказват подкрепа на национално и европейско равнище на “по-малко опитни” помощни структури (обучавани СУЕ -поддръжници);

•

Разработване, внедряване и мониторинг на Планове за действие за устойчива енергия, интегриращи общинските СУЕ (съгласно ISO 50001), чрез
мобилизиране на местните ресурси, участие на
заинтересованите страни и повишаване информираността сред обществото с цел цялостно приемане на устойчивото енергийно планиране;
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•

Използване на подхода СУЕ+ПДУЕ като инструмент, който гарантира институционализиране
на политиките за устойчива енергия и осигурява
съгласувано прилагане на политическата и техническата приемственост на ПДУЕ по време и
след приключване на проекта, като направи СУЕ
организационна база за консолидиране на хоризонтални подходи, насочени към изготвяне на
местна енергийна политика с участието на всички сектори и общински отдели; и

•

Споделяне на обучителни материали, технически указания и мотивационни материали, които
помагат на местните власти да разберат предимствата и синергиите на подхода СУЕ+ПДУЕ.

ПОДХОД НА ПРОЕКТ 50000&1 SEAPS: СУЕ+ПДУЕ
Подходът СУЕ+ПДУЕ има за цел да съдейства за институционализирането на ПДУЕ в рамките на дейностите на
администрацията и да повиши познанията и експертизата относно енергията, като предоставя специфични
обучения и обучителни инструменти. Тъй като проект 50000&1 SEAPs се фокусира върху внедряването на СУЕ
в местните администрации, въвеждането на изискванията на ISO 50001 представлява най-важната стъпка към
повишаване на ефективността и съответствието при изпълнението и мониторинга на дейностите, включени
в ПДУЕ. В сравнение с традиционния ПДУЕ, ISO 50001 не изисква специфични количествени показатели, а найвече разчита на качествените показатели за енергийни характеристики, което е видно и от таблиците по-долу.
ТАБЛИЦ А 1: ПЕХ (показатели за енергийни характеристики), определени за пряко енергопотребление.
ПРЯКО ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

ПОК АЗАТЕЛИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ Х АРАК ТЕРИСТИКИ (ENPI)

Електрическа енергия в сгради, съоръжения и инфраструктура

kWh-el/m2, месечно

Електрическа енергия в системи за публично осветление

kWh-el/лампа, месечно

Природен газ в сгради, съоръжения и инфраструктура

kWh-th*градуси дни/m2, месечно

Гориво в общински автопарк

km/L, месечно

ТАБЛИЦ А 2: Показатели за енергийни характеристики относно дейности, включени в ПДУЕ (мониторинг, енергиен баланс и мерки)

ПЕХ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИ, ВК ЛЮЧЕНИ В ПДУЕ (ЕНЕРГИЕН БА ЛАНС И МЕРНИ ЕДИНИЦИ)
Общо консумация на електроенергия

годишно kWh-el/жител

Консумация на електроенергия, по сектори*

Годишно kWh-el

Общо консумация на енергия от природен газ

Годишно стандартен кубичен метър (SCM)

Консумация на природен газ, по сектори*

Годишно стандартен куб. м. (SCM)

Продажби на гориво за частен транспорт

Тона годишно

Производство на електроенергия от ВИ, по сектори*

Годишно kWh-el или kWh-el/kWp

Производство на топлоенергия, по сектори*

Годишно kWh - топлинна енергия или kWh-топлинна енергия/ m2

Общо консумация на енергия на глава от населението

MWh/жител

Общо консумация на енергия от домакинствата

MWh/жител

Общо консумация на енергия от промишлените предприятия

MWh/предприятие

Съотношение производство на ВЕ (за електричество и отопление)
към брутна крайна консумация в рамките на територията

%

Съотношение на сгради клас “А” към общия брой сгради в
рамките на територията.

%

Мерки за енергийна ефективност в частни жилищни сгради

Брой енергийно ефективни мерки или спестени МВтч/годишно

* Основни сектори: жилищен, промишлен, селско стопанство и третичен (не общински).

Целта на ISO 50001 е непрекъснато подобряване
на енергийните характеристики без да се поставят
цифрови ограничения или конкретни количествени
цели за спестена енергия или избегнати емисии
на CO2 еквивалент. Като международен стандарт,
ISO 50001 насърчава местните власти стриктно да
изпълняват и спазват законодателството, касаещо
енергийните въпроси, така че организациите
да могат да създават системите и процесите,
необходими за подобряване на енергийните
характеристики съгласно предмета на верификация
от независими, акредитирани органи. Подходът
ISO 50001 изисква сериозен анализ на енергийните
характеристики на съответната организация в
съответствие с конкретни, подходящи показатели
за енергийни характеристики, включващи външни
и екологични фактори, които могат да окажат
влияние върху енергийните характеристики.
По принцип традиционната методология на ПДУЕ
и стандарта ISO 50001 за управление на енергията
са всъщност доста сходни помежду си, но с някои
съществени разлики между тях. Въпреки че
основните методи на ПДУЕ са базирани по-скоро
на общи, а не на конкретни измервания, които
се изискват при внедряване на СУЕ, тяхното
интегриране все пак може да допринесе за поголямата ефективност на Плана за действие - да
се постигне положително въздействие както в
публичния, така и в частния сектор. Измерването на
конкретни количествени показатели за енергийни
характеристики през паралелни базови линии може

да допринесе за повишаване информираността на
общината в няколко направления. Познаването на
енергийните характеристики в различните сектори
на територията на общината може да улесни
планирането на конкретни мерки, за да се подобри
дейността на общинската администрация или да
послужи като модел за стимулиране на частния
сектор, гражданите и други заинтересовани страни
да пестят енергия и да избягват емисии на СО2
еквивалент.
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ISO 50001 И СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА (СУЕ)
Международният стандарт за управление на енергията

ПЛАНИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СУЕ

е (Европейска норма ЕN) ISO 50001 и е одобрен през 2011
г., заменяйки стандарт EN 16001:09. Целта на ISO 50001 е

ISO 50001 е стандарт, който е приложим за всякакъв вид

да даде възможност на организациите да предприемат

организации, включително и за държавни институции.

систематичен подход за подобряване на енергийните

Указанията, представени в настоящия документ, са

характеристики, най-вече чрез енергийна ефективност

конкретно насочени към прилагането на ISO 50001 от

и енергийни прегледи. В тази връзка стандартът следва

местните власти или други публични власти, които са

да предоставя съществена подкрепа за получаване на

заинтересовани да използват стандарта, за да подпомагат

количествена оценка на намалените емисии на CO2 екви-

управлението на Плана за действие за устойчива енергия.
Процесът на внедряване на СУЕ в съответствие с ISO 50001

РАЗГЛЕЖ Д АНЕ НА СТАНД АРТИТЕ К АТО
СПОМАГАТЕЛНО, А НЕ У ТЕЖНЯВАЩО СРЕДСТВО
Когато дадена организация разработва своя собствена СУЕ и когато
Сертифициращият орган прави оценка до колко СУЕ отговаря на
стандарта ISO 50001, трябва да се има предвид, че целта е да се
помогне на организациите да пестят енергия, а не да се създават нови
правила, процедури или документи, само за да ги имат и създават
затруднения и/или не са ефективни. Вместо това, стандартът има за
цел да подпомогне организациите да създават и поддържат:
• Енергийни прегледи, които могат да се съпоставят спрямо
базовата линия на енергопотребление за енергоносителите;
• Подобряване на енергийните характеристики, измерени чрез ясни
показатели за енергийни характеристики; и
• Мониторингов план, който точно изчислява енергийните
характеристики, подобрява конкурентоспособността и определя
потенциалното намаляване на енергийните разходи и емисиите
на CO2 еквивалент.

преминава през няколко етапа: енергийна политика,
планиране, внедряване, мониторинг, но включва също и
редица етапи за проверка, енергийни одити и енергийни
прегледи с цел да се отстранят грешките и да се направят
съответните подобрения. Освен това, СУЕ се основава
на цикъла за непрекъснато подобряване „ПланиранеИзпълнение-Проверка-Действие” (PDCA) или познат още
като цикъла на Деминг, и може да се приложи както вътре
в организацията, така и при управлението на ПДУЕ (виж
фигурата по-долу).
ФИГУРА 1: Стандартите могат общо да се приложат към
цикъла PDCA (Wikipedia: PDCA, CC J. Vietze.)

валент.
Освен това официално целта1 на ISO 50001 е „да определи изискванията, приложими към енергоснабдяването
и потреблението на енергия, включително измерване,
документиране и отчитане, планиране и закупуване на
оборудване, системи, процеси и човешки ресурси“. Стандартът задължава организациите предварително да създадат критерии за мониторинг и оценка, да определят
подходящи показатели, както и да вземат решения, бази-

Съгласно изискванията на ISO 50001, водещи организа-

рани на измерените и очакваните резултати.

ции (в случая на този проект местните власти) очевидно
са структурите, които имат първостепенни отговорности,

ISO 50001 съдържа конкретни изисквания, които са обек-

а останалите организации участници в проекта могат да

тивно проверени. Това означава, че той не представя по-

играят ролята на фасилитатори. Те трябва да определят

редица от насоки, а е международно признат стандарт,

обхвата и границите на СУЕ и да подобрят енергийната

подходящ по-скоро за сертифициране на трети страни.

политика, която идентифицира кои видове енергия прио-

От друга страна, този стандарт не създава безусловни

ритетно ще бъдат използвани при спазване на законода-

изисквания за енергийни характеристики извън поетите

телството. Нещо повече, местните власти следва да опре-

в енергийната политика на организацията ангажименти

делят пакет от показатели за енергийни характеристики

при спазване на законодателството. Възможно е две от-

(ПЕХ), подходящи за измерване на енергийни характерис-

делни организации, които изпълняват сходни дейности,

тики, които са свързани не само с измерими цели, но мо-

да отговарят на изискванията на този стандарт, дори и да

гат да посочат и приложими възможности за подобряване

се различават по нивото на енергийни характеристики.

на енергийните характеристики.
1

С любезното съдействие на Конвента на кметовете: www.energyformayors.eu

50000&1 SEAPS: МЕТОДОЛОГИЯ
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Методологията на проект 50000&1 SEAPs всъщност може

И в двата случая, в рамките на проект 50000&1

да се обобщи като подхода СУЕ+ПДУЕ. Тя се основава

SEAPs именно местните власти са тези, които поемат

на поставянето на така наречения цикъл „Планиране-

енергийни ангажименти – обикновено това е кметът и

Изпълнение-Проверка-Действие” (PDCA) - типичен за

неговия политически кабинет. Това означава, че всички

редица ISO стандарти – в създадените вече процедури за

политически фигури в общината (кмет, общински

планиране на ПДУЕ, а след това институционализиране

съветници и др.) заедно си поставят конкретни цели, към

на интегрирания подход в съответствие с работата

които да се стремят и назначават служители в общинската

на публичните администрации. Тази част представя

администрация с определени задължения и отговорности,

гръбнака на подхода на проект 50000&1 SEAPs – четири

за да се гарантира съгласувано разработване и прилагане

стъпки в един цикъл, които местните власти трябва

на устойчиви енергийни политики и практики. По-

да следват, за да постигнат възможно най-добри

конкретно,

резултати по отношение на подобряване на енергийните

определи и осигури:

политическото

ръководство

следва

да

характеристики в дългосрочен план.
•

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСА
И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Първата стъпка от разработването на СУЕ+ПДУЕ е

Непрекъснато подобряване на енергийните
характеристики;

•

Наличието на обща рамка, информация и

поемането на институционален ангажимент. Според

необходимите ресурси , мониторинг, преглед и

изискванията на ПДУЕ формалното подписване на

актуализиране на енергийните цели и политики;

Конвента на кметовете символизира началото на
поемане на ангажимент от страна на кмета/кметовете да

•

Съответствие с приложимото законодателство за

подкрепят политиката на ЕС относно целите за устойчива

местните власти във връзка с енергопотреблението,

енергия. От друга страна, съгласно изискванията на СУЕ,

в това число енергийна ефективност и

с определянето и приемането на съответна енергийна

възобновяема енергия;

политика организацията прави първа стъпка към
поемане на ангажимент за подобряване на енергийните

•

характеристики.

Подкрепа за обществени поръчки за енергийно
ефективни продукти и услуги, свързани с работата
на местните власти; и

•

Адекватна комуникация относно целите и
планираните резултати на всички нива в
самата общинска администрация и извън нея с
гражданите и заинтересованите страни.

Въпреки че всички горепосочени етапи са необходими за
разработването и внедряването на интегрирания подход
СУЕ+ПДУЕ, може би най-важната задача на публичните
власти е да поставят енергийните въпроси в процесите
на вземане на решение. Непрекъснатото подобряване
на енергийните характеристики от страна на местните
власти води не само до прогресивно намаляване на
влиянието върху околната среда, но и до по-ефективното
използване на бюджетните ресурси. Местните власти
всъщност трябва да се стремят да институционализират
устойчивото управление при реализирането на всички
дейности - например да насочат вниманието върху общия
анализ, планиране и закупуване на устойчиви и ефикасни
продукти и услуги.
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РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОДХОДА
СУЕ+ПДУЕ
За да се възприеме насърчавания по проекта подход

съгласно заложените политически цели и планираните

СУЕ+ПДУЕ, след институционализиране на целите на

резултати.

енергийната политика трябва ясно да се определят и

В същото време, дейностите, свързани със СУЕ, се

ролите, отговорностите и ресурсите в самата организация,

координират най-вече от общински енергиен мениджър

за да може тя да участва в процеса на разработване на

и неговия технически персонал - Енергиен екип.

СУЕ+ПДУЕ. Освен определянето на целите и политиките,

Енергийните мениджъри работят най-добре, ако същите

описани по-горе, политическото ръководство също така

не само притежават съответните технически компетенции

трябва да демонстрира своята ангажираност по отношение

по енергийните въпроси, но са упълномощени и

на разработването на интегрирания подход СУЕ+ПДУЕ,

да управляват човешките ресурси, както и пряко да

като адаптира структурата на местната администрация

контактуват с представителите на ръководството или

и създаде благоприятни условия за постигане на

поне с политическото ръководство. Те трябва също да

енергийните цели. Ръководството следва също да назначи

могат да делегират роли, отговорности и компетенции

екип, който да изпълнява специфични функции.

на другите членове от екипа. В зависимост от броя на

В

(включително

наличния персонал, занимаващ се със СУЕ, енергийният

местна власт), която възнамерява да внедри система за

екип работи най-ефективно, ако официално към него са

управление на енергията, процесът обикновено върви

привлечени служители от различни сектори и общински

гладко – създава се някакъв вид йерархична структура,

отдели, дори и тези, които обикновено не се занимават с

като всяко ниво на йерархията има определена роля

енергийни въпроси. Четири сектори (както може да се види

и отговорности. В рамките на проект 50000&1 SEAPs

в таблицата по-долу) ще са от най-голяма полза, ако техни

политическите ръководители следва да действат като

служители участват в този процес. Такъв екип, с участието

висше ръководство. От своя страна те назначават един

на представители от различни сектори, може да гарантира,

или повече свои представители, които да осигурят

че СУЕ засяга всички важни административни процедури

ефективното

и технически сектори, свързани с енергопотреблението

рамките

на

дадена

създаване,

организация

внедряване,

поддържане

и непрекъснато подобряване на процеса СУЕ+ПДУЕ

на съответната територия.

ТАБЛИЦ А 3: Обичаен профил на общински служители, назначени в Енергийния екип за СУЕ

СФЕРА

СЕК ТОР

УСЛУГИ

1 - ва

Общ секретариат и услуги на персонала

Договори и обществени търгове

2 - ра

Финанси и данъци

Обществени поръчки
Счетоводство
Благоустройство
Градско планиране
Околна среда
3 -та

Благоустройство и градско планиране

Енергиен мениджмънт
Поддържане на публични сгради, съоръжения и
осветление
Технически офис
Анализ на данните

4 -та

Услуги на гражданите

Ученически и студентски транспорт

ВНЕДРЯВАНЕ НА СУЕ+ПДУЕ

МОНИТОРИНГ И ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ

След като СУЕ+ПДУЕ вече е създадена както формално (чрез

Мониторингът за енергийна ефективност е основно

поемане на политически ангажимент), така и на практика (чрез

изискване на подхода СУЕ+ПДУЕ, тъй като той може да се

определяне на конкретни човешки, технически и финансови

използва, за да покаже ефективността на резултатите или

ресурси), местната власт е готова да започне оперативната ра-

тяхната липса от текущото изпълнение на дейностите.

бота. На този етап организацията, в случая Енергийният екип

Местната власт трябва да осигури надежден мониторинг

на местната администрация, следва да документира и изпъл-

на ключови характеристики на своите дейности, които

ни процеса на енергийно планиране, който да съответства

определят енергийните характеристики на общинския

на заложените в енергийната политика цели, с фокус върху

сграден фонд, както и енергийните характеристики в

непрекъснато подобряване на енергийните характеристики

частния сектор. Поемането на ангажимент във връзка с

и съгласно изискванията на приложимото законодателство.

подхода СУЕ+ПДУЕ би означавало, че общината трябва

Първата стъпка към изпълнението на тази фаза e формалният

да наблюдава директното потребление на енергия чрез

енергиен преглед и определянето на базови линии. Енергий-

изискванията на СУЕ. В същото време общината трябва

ният екип следва да разработи, протоколира и поддържа под-

да приеме и методологията на СУЕ за мониторинг на

робен енергиен преглед, за да избере приоритетните мерки,

енергийните характеристики в частния сектор, съгласно

които да бъдат включени в ПДУЕ, а именно:

споменатите вече специфични показатели. Местните
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власти всъщност трябва да наблюдават показателите
•

Да идентифицира и анализира цялото пряко и косвено

за енергийни характеристики при значително директно

потребление на енергия, съпоставяйки данните според

и индиректно потребление на енергия, включително

конкретните енергийни източници;

и съответните променливи величини, свързани с
потреблението.

•

Други

ключови

характеристики

за

Да изчисли прякото и косвеното потребление/консума-

оценка включват ефективността на изпълнението на

ция на енергия за минал и текущ период;

ПДУЕ от гледна точка на постигане на планираните цели
и резултати, както и оценка на действителната спрямо

•

Да определи точно енергопотреблението/консумацията

очакваната енергийна консумация.

на енергия, необходима за дейността на общината –
съоръжения, оборудване, системи, превозни средства,

Освен това, местните власти следва да определят

процеси и персонал;

нуждите от измерване и да правят периодични прегледи,
съгласно специфичните документи и насоките на

•

Да разграничи енергопотреблението в частния сектор

Конвента на кметовете (т.е. Мониторинговия доклад).

съгласно изискванията на ПДУЕ ; както и

Който и тип система за мониторинг да се приложи,
остава за разглеждане важния въпрос как местната

•

Да определи енергийните характеристики и да изчисли

власт може да проучи, да реагира и да отговори на

бъдещото енергопотребление и консумация на енергия.

значителните отклонения в енергийните характеристики.
Измервателната инфраструктура за тази цел може да

Използвайки този подход, местната власт има възможност да

варира от използване единствено на вече поставените

създаде, внедри и поддържа документирани енергийни цели

от енергийните дружества електромери до използването

и очаквани резултати в съответствие с енергийната си поли-

на специални софтуери, свързани с хардуерни системи

тика. Анализът на енергийните характеристики, представен в

за цялостен мониторинг. Накрая този избор трябва

енергийните прегледи, е основната стъпка, за да се определи

да се направи чрез балансиране на ефективността от

къде, защо и как да се инвестират ресурси с цел подобряване

мониторинга и наличните ресурси за инвестиране в

на енергийните характеристики и да се направи мониторинг

мониторинг.

на ефективността на изпълнените мерки. Най-важната цел на
подхода СУЕ+ПДУЕ е непрекъснатото подобряване, което означава че определянето на най-подходящите показатели за
енергийни характеристики са ключови инструменти за доказване ефективността на изпълнението от страна на местните
власти.
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50000&1 SEAPS: П
 РИМЕРНИ ДЕЙНОСТИ (К АЗУСИ)
И ДОБРИ ПРАКТИКИ
За да се преодолеят пропуските между планирането

финансирали избраните от местните власти проекти,

на Плановете за действие за устойчива енергия и

насочени към намаляване на емисиите на въглероден

реализирането на дейностите относно внедряването на

диоксид (CO2), както и към повишаване на мерките за

СУЕ, в рамките на проект 50000&1 SEAPs консорциумът

енергийна ефективност и/или касаещи производство на

работи в сътрудничество с редица национални и местни

(повече) енергия от местни възобновяеми източници.

партньори от цяла Европа, с цел да подпомогне местните
власти да интегрират ПДУЕ със СУЕ. В тази връзка четири

 РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ

етапа бяха следвани, за да се създаде портфолио на
казусите и добрите практики и да се демонстрира ползата

По време на изпълнението на проект 50000&1 SEAPs,

от методологията на проект 50000&1 SEAPs:

поддържащите структури на СУЕ от държавите, участващи
в проекта, наблюдаваха поне 3 дейности, които всяка от

 ПОДБОР И ВРЕМЕВИ ГРАФИК НА НАЙПОД ХОД ЯЩИТЕ ДЕЙНОСТИ

общините, включени в проекта реализираха. В случаите
на най-малките общини, се разглеждаше въпроса дали
има добавена стойност отпускането на специални

Общините, внедряващи СУЕ и подпомогнати от техните

средства и дали ефектът ще е по-голям от изпълнението

национални поддържащи структури на СУЕ и други

на колективни дейности, включващи повече от една

координатори и поддържащи структури, в качеството си

община. По същия начин в случаите на общи планове

на технически партньори, избраха трите най-подходящи

за действие за устойчива енергия, които си сътрудничат

дейности, които да се реализират в рамките на една

по отношение на внедряването на единна унифицирана

година след вземане на политическото решение.

система за управление на енергията (например сдружения
на общини), реализирането на многостранни дейности,

В
 ЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ И
ИНДИВИДУАЛНА (PEER-TO-PEER) ПОДКРЕПА
Всяка поддържаща структура на СУЕ работеше за

в които участват няколко общини само по себе си беше
разгледано като добавена стойност.
 ДЕЙСТВИЕ НА СУЕ

намиране на финансови решения, използвайки схемата
за индивидуални обучения (coaching), реализирани от

Партньорите по проекта се стремяха да помогнат на

партньорите. Обученията имаха за цел да предадат

местните власти да извлекат полза от всички структури

опита и знанията за финансовите инструменти, в т.ч.

и процеси при реализирането на проект 50000&1 SEAPs.

частни и публични инвестиционни фондове, които биха

По-точно, поддържащите структури работеха с общините
за реализирането на основни елементи във връзка с
внедряването на СУЕ съгласно изискванията на ISO 50001:
•

Рамка за ефективни процедури, структури и
други компоненти;

•

Въвеждане на ресурси, роли, отговорности,
компетенции и правомощия;

•

Управление на вътрешните и външните
комуникации; както и

•

Поддържане на документация относно СУЕ
и осъществяване на съответния оперативен
контрол.
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ПОСТИГНАТИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ ПРАКТИЧЕСКИТЕ К АЗУСИ
Следвайки четирите етапа за интегриране, общо 143 дейности от общинските планове за действие за устойчива
енергия бяха реализирани от местните власти и подпомогнати от поддържащите структури на СУЕ в рамките на проект
50000&1 SEAPs (2014-2017). Конкретните видове дейности и подробна информация относно тяхното реализиране във
всяка страна участничка са показани в разделите по-долу. Най-общо 131 млн. евро са направените инвестиции в
целевите общини по проект 50000&1 SEAPs. В резултат на общите усилия се очаква да бъдат намалени емисиите на
въглероден диоксид (CO2) с минимум 421.000 тона/година и да се спести над 2.010 ГВч/година топлинна енергия, а
също така да се постигнат и други показатели за енергийни характеристики, посочени в следващата таблица.
ТАБЛИЦ А 4: Прогнозни резултати в следствие на изпълнението на 143 СУЕ+ПДУЕ мерки в рамките на проекта
ПОК АЗАТЕЛИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ Х АРАК ТЕРИСТИКИ (ПРОГНОЗИРАНИ) – ОБЩО ОТ ВСИЧКИ ДЪРЖ АВИ,
УЧАСТВАЩИ В ПРОЕК ТА
Спестена топлинна енергия

2.013.918 МВтч-топлинна енергия/година

Спестена електроенергия

44.899 МВтч електроенергия/година

Икономии на гориво

55.725 МВтч гориво/година

Спестени емисии на въглероден диоксид (CO2e)

421.036 тCO2e/ година

Ново производство на електричество от ВЕИ

64.710 МВтч електричестоl/година

Ново производство на топлоенергия от възобновяеми
източници

1.832 МВтч-топлоенергия/година

Инвестиции

131.780.368 евро

Разкрити (нови) работни места

≥180

16

От друга страна, комбинирането на определени показатели

за да намалят 1 тон CO2 еквивалент). От друга страна, в

за енергийни характеристики създава нови измерители,

Румъния направените разходи са най-големи (1.214 евро/т

които си струва по-обстойно да се проучат. Такива са

CO2 eквивалент). Средната стойност от всичките осем

например намалените разходи в страните вследствие

държави за намаляване на разходите за намаляване на

намаляване на емисиите на въглероден диоксид (виж Фиг. 3).

емисиите на CO2 еквивалент за тези 143 мерки, възлиза на

Изчислените разходи са от общо направените инвестиции

1.214 евро/т CO2 еквивалент. Независимо от това, трябва

за всички дейности, сравнени с очакваното количество

също да се спомене, че намаляването на емисиите на CO2

емисии CO2 еквивалент, което ще се намали в резултат на

еквивалент всъщност зависи от няколко допълнителни

реализирането на включените в ПДУЕ дейности - приехме,

фактора, които усложняват нещата и вероятно ще променят

че продължителността на всяка дейност е 15 години.

общите стойности, (т.е. размера на вложената в дейността

Най-малко разходи за намаляване на емисиите на CO2

инвестиция, националния микс на горива, съответстващия

eквивалент са направени в Полша (187 евро са похарчени,

емисионен фактор за CO2 eквивалент и др.).

ФИГУРА 2: Конкретни спестени разходи от намаляване на емисиите на въглероден диоксид и брой на изпълнените дейности – за всяка държава

СЕРТИФИЦИРАНИ СУЕ ПО ПРОЕКТ 50000&1 SEAPS

ДЪРЖ АВА

БЪЛГАРИЯ

ФРАНЦИЯ

ОБЩИНА

Д АТА НА СЕРТИФИЦИРАНЕ

1. Брацигово

Февруари 2017

2. Чепеларе

Февруари 2017

3. Неделино

Февруари 2017

4. Рудозем

Февруари 2017

5. Златоград

Февруари 2017

1. Градска общност Мюретен

Април 2017

2. Град Лориан

в процес

3. Град Тур

Юни 2016

4. Градска общност Тур плюс

Юни 2016

СЕРТИФИЦИРАНИ СУЕ ПО ПРОЕКТ 50000&1 SEAPS (продължение)

ДЪРЖ АВА

ГЪРЦИЯ

ИТА ЛИЯ

ЛАТВИЯ

ПОЛША

РУМЪНИЯ

ИСПАНИЯ

ОБЩО
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ОБЩИНА

Д АТА НА СЕРТИФИЦИРАНЕ

1. Метаморфоси

Юни 2016

2. Филотея- Психико

Юни 2016

3. Ираклио

В процес

4. Лавреотики (Кеа)

Октомври 2017

5. Папагоу- Холаргос

Октомври 2017

6. Алимос

В процес

1. Порденоне

Юни 2016

2. Монтекио Маджоре

Октомври 2016

3. Маростика

Април 2017

4. Федерация на общините Кампосампиеро

Юни 2017

1. Даугавпилс

Декември 2016

2. Цесис

Юни 2017

3. Смилтене

Юли 2017

4. Сигулда

Юни 2018

5. Адази

Юли 2017

1. Слупск

В процес

2. Щум

В процес

3. Грибув

В процес

4. Пилзно

В процес

5. Жиралув

В процес

6. Заржин

В процес

1. Сънниколау Маре

В процес

2. Карансебес

В процес

3. Фагет

В процес

4. Инеу

В процес

5. Оцелу Рошу

В процес

6. Лугож

В процес

7. Решица

В процес

1. Карбелино

Октомври 2017

2. Барко де Валдеорас

В процес

3. Хинсо де Лимия

Октомври 2017

4. Селанова

В процес

5. Картейе

В процес

52
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ПРИМЕРИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ПДУЕ И СУЕ

В таблиците по-долу ще откриете примери за
добри практики от всички държави, участващи
в проект 50000&1 SEAPs. Някои от примерите са
полезни дейности, предвидени в ПДУЕ, а други са
ориентирани по-скоро към управлението и се отнасят
до интегрирането на СУЕ в общинските процеси.
Дейностите, включени в ПДУЕ, доста често съдържат
физически елементи от реалния свят, а кампаниите за
повишаване на осведомеността или политическите
реформи например може да не са толкова осезаеми.
Възможно е това да са мерки, предприети в резултат
на управленски решения, за които е получена
информация във връзка с процедурите относно СУЕ,
но тяхната цел обикновено е по-конкретна, за да се изпълнят специфични приоритети на ПДУЕ в реалния живот.
Същевременно мерките, фокусирани върху Системата за управление на енергията, обикновено представляват
средство за преструктуриране на процесите, чрез които се управлява енергията - независимо дали става дума за
електричество, топлоенергия, охлаждане, топла вода и/или гориво за транспорт. Тези видове организационни
инициативи могат да се осъществят сравнително лесно - чрез пренареждане на общинските процедури (напр. открита
комуникация между отделите в съответните дирекции или официално добавяне на специфични дейности, свързани
с енергията, като приоритетни задължения на отделни лица/екипи), или използване на по-напреднали технологии.
Въпреки че технологията със сигурност не е предпоставка за СУЕ, тя може да ускори процеса на вземане на решения.
Надяваме се, че примерите по-долу са добри практики, които могат да се заимстват и които може би си струва да бъдат
включени при разработване на общинските ПДУЕ и СУЕ, а след това да бъдат реализирани в полза на общината.

БЪЛГАРИЯ: ПРОИЗВОДСТВО НА ВЕ В ОБЩИНСК А БОЛНИЦ А

ОБЩИНА (CoM стат ус)

Брацигово, България
(Член на Конвента на кметовете)

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
(СЪСТОЯНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО)

Завършено

УЧАСТВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ

Община Брацигово; Болница

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Инсталирана фотоволтаична система
с върхова мощност 30 кВт електроенергия на покрива на болницата.

ОЧАКВАНИ К АЧЕСТВЕНИ
РЕЗУЛТАТИ

Сградата на болницата, като най-голям потребител на електрическа енергия от
всички общински сгради, е с покрив, подходящ за инсталиране на фотоволтаична
система. Генерираната електроенергия от ВИ се използва не само за собствени
нужди - излишъкът се продава и изпраща в електропреносната мрежа.

ОБЩ РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИЯТА
(ФИНАНСОВА СХЕМА)

108.357 евро (Национален доверителен екофонд - НДЕФ)

ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

НАМАЛЕНИ ЕМИСИИ CO 2 ЕКВИВАЛЕНТ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕ

–

392 tCO2e/година

22,47 МВтч-електроенергия/година

ФРАНЦИЯ: ОПТИМИЗИРАНЕ НА СУЕ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ
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ОБЩИНА (CoM стат ус)

Градска общност Тур Плюс, Франция (член на Конвента на кметовете)

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
(СЪСТОЯНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО)

3 години (В процес на изпълнение)

УЧАСТВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ

Регион Тур Плюс, общините от този регион, и всички включени обществени
структури

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Обединението на общините от регион Тур Плюс планира да намали консумацията
на енергия при извършване на дейности на територията на общините. За целта
се извършват проучвания за енергийна ефективност на общинските активи,
включително поведението на служителите, за да се ускори работата. Освен това,
всяка от общините планира да установи мандат и отговорности на енергиен
мениджър, който да бъде назначен да отговаря за управлението на тези дейности.

ОЧАКВАНИ К АЧЕСТВЕНИ
РЕЗУЛТАТИ

Дейностите позволяват да се идентифицират допълнителни възможности за
намаляване на енергопотреблението, както и да се направят някои належащи
ремонти на съоръженията. Освен това, с цел намаляване с 20% потреблението на
енергия, общините въвеждат консултантски услуги, които не само да подпомагат
общинските дейности, но и да повишават информираността на обществото.

ОБЩ РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИЯТА
(ФИНАНСОВА СХЕМА)

100.000 евро (Средства от общинския бюджет)

ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

НАМАЛЕНИ ЕМИСИИ CO 2 ЕКВИВАЛЕНТ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ

55.600 МВтч/година

–

–

ГЪРЦИЯ: ИЗМЕРВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СУЕ В ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ И УЧИЛИЩА

ОБЩИНА (CoM стат ус)

Папагоу- Холаргос, Гърция (Член на Конвента на кметовете)

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
(СЪСТОЯНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО)

2017-2019 (Етап на планиране)

УЧАСТВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Община Папагоу- Холаргос и всички включени обществени структури и училища (в
т.ч. Първи Лицей в Чоларгос)

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Инсталиране на измервателни системи и сензори за наблюдение в реално време на
топлинното и електрическото потребление на финансирани с публични средства
избрани сгради - дневни детски заведения, училищни сгради (включително текущия
проект за енергийно обновяване на Първи лицей в Cholargos, финансиран от Регионална
администрация Атика) и енергийни подобрения на други публични инфраструктурни
обекти в съответствие с Общинската оперативна програма 2015-2019.

ОЧАКВАНИ К АЧЕСТВЕНИ
РЕЗУЛТАТИ

Постигане на икономии на енергия, наблюдавани чрез разработените от общината
процедури за СУЕ; и разбира се подобрен комфорт на средата. Ще бъде повишена
чувствителността на служителите и учениците към проблемите на енергопотреблението
и правилното поведение за постигане на енергийна ефективност на сградните системи
(напр. работа с прозорците, настройки на термостати, засенчване, отоплителни системи
и т.н.), както и големи очаквания за сътрудничество чрез предоставяне възможност за
обучение за гражданите на общината и близките населени места.

ОБЩ РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИЯТА
(ФИНАНСОВА СХЕМА)

150.000 евро (Част от средствата са осигурени от Регион Атика, търси се и
финансиране от структурните фондове НСРР 2014-2020 - “Подобряване на достъпа
до информационни и комуникационни технологии, тяхното използване и качество”
и / или “Подкрепа за прехода към нисковъглеродна икономика във всички сектори”,
но е възможно да се наложи използването на общински бюджетни средства)

ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

НАМАЛЕНИ ЕМИСИИ CO 2 ЕКВИВАЛЕНТ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ

71 МВтч/година

61 tCO2e/година

-
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ИТА ЛИЯ: МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ

ОБЩИНА (CoM стат ус)

Монтекио Маджоре, Италия
(Член на Конвента на кметовете)

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
(СЪСТОЯНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО)

6 месеца до сега (В процес на
изпълнение, около 5% завършено)

УЧАСТВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Общински енергиен мениджър и
съответните дирекции към общината

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Общината планира мерки за енергийна ефективност на общественото осветление
съгласно Регионален закон на Венето 17/2009. Мерките за повишаване на енергийната
ефективност са оценени в общинския план за обществено осветление и са включени
в интегрирания подход СУЕ+ПДУЕ. Предвижда се до 2020 г. да бъдат заменени 4305
предимно живачни и натриеви лампи със значително по-ефективни LED лампи, като се
очаква електрическата консумация да падне от 334 кВтч до183 кВтч за лампа.

ОЧАКВАНИ К АЧЕСТВЕНИ
РЕЗУЛТАТИ

Гражданите и посетителите ще получават по-добро обслужване по време на шофиране
/ ходене по улиците пеша през нощта, а финансовите ресурси могат да бъдат спестени
(и преразпределени) в общинския бюджет. През първите 6 месеца от изпълнението на
проекта общината вече е инвестирала 17 800 евро (5% от общата планирана инвестиция),
като досега е спестила 117,5 МВтч електроенергия, и предотвратила 46,1 тона емисии на
CO2 еквивалент.

ОБЩ РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИЯТА
(ФИНАНСОВА СХЕМА)

3.974.430 евро (обществена поръчка – планът за обществено осветление на
общината вече е включен в нейния годишен бюджет)

ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

НАМАЛЕНИ ЕМИСИИ CO 2 ЕКВИВАЛЕНТ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ

296 tCO2e/година

–

752,7 MWh-th/година

ЛАТВИЯ: ИЗГРА Ж Д АНЕ НА НОВА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА СПОРТНА ЗА ЛА В УЧИЛИЩЕ

ОБЩИНА (CoM стат ус)

Адази, Латвия (Не е член на
Конвента на кметовете)

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
(СЪСТОЯНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО)

Юни 2015 г. – Февруари 2016 г.
(Завършено)

УЧАСТВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Училището Free Waldorf School
в Адази; Общинска администрация;
Строителна компания UPB

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Училището, съгласно споразумение с Агенцията за регионално развитие в страната,
изгради нова пасивна спортна зала, с обща консумация 14 кВтч топлоенергия/ м2,
използваща термопомпа и слънчеви колектори за топла вода. Инсталирани са
климатична система и енергийно ефективно осветление в помещенията.

ОЧАКВАНИ К АЧЕСТВЕНИ
РЕЗУЛТАТИ

Намалени оперативни разходи за общината / училището. Освен това, модерната, ефективна
и по-комфортна спортна зала носи добавена стойност за учениците и студентите в района,
които вече могат да почерпят знания за проблемите на устойчивостта от горепосочения
пример.

ОБЩ РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИЯТА
(ФИНАНСОВА СХЕМА)

1.086.847 евро (съфинансиран 85% по програма на Европейското икономическо
пространство, чрез Норвежката програма)

ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

НАМАЛЕНИ ЕМИСИИ CO 2 ЕКВИВАЛЕНТ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ

52 MWh-топлоенергия/година

15 tCO2e/година

2.000 MWh-топлоенергия/година

ЛАТВИЯ: ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ЕНЕРГИЯТА

ОБЩИНА (CoM стат ус)

Даугавпилс, Латвия
(Член на Конвента на кметовете)

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
(СЪСТОЯНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО)

1 месец (Завършено изпълнение,
в процес на мониторинг)

УЧАСТВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Заместник – кмет на общината и общински
енергиен мениджър; Технически персонал
в публични сгради и отдела за обществено
осветление; Енергиен мениджър във
фирма за обществен транспорт; енергийни
консултанти от Ekodoma

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Макар че вече бяха разработени електронни таблици в ексел за общинския енергиен
мениджър, който извършва непрекъснато наблюдение на енергията, поради
недостатъчното участие на други заинтересовани страни и потребители, се наложи
общинатата да създаде нова система за енергиен мониторинг чрез онлайн платформа
за месечно събиране и анализ на данни. Платформата е разработена от партньора
EKODOMA и вече е на разположение на следния сайт www.energoplanosana.lv

ОЧАКВАНИ К АЧЕСТВЕНИ
РЕЗУЛТАТИ

Тази платформа осигурява по-точно месечно събиране на енергийни данни за
общинските сгради, уличното осветление, обществения транспорт и общинския
автопарк. Тя гарантира, че всички участващи лица могат да имат директен достъп до
базата данни както и да анализират потреблението на енергия спрямо показателите
за енергийни характеристики, за да вземат решения в реално време за по-нататъшни
действия. Очаква се използването на онлайн Системата за управление на енергията да
доведе до поне 3% намаление на потреблението на енергия и емисии на CO2e.

ОБЩ РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИЯТА
(ФИНАНСОВА СХЕМА)

3.823 евро (средства от общинския бюджет, поради ниската стойност на
инвестицията)

ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

НАМАЛЕНИ ЕМИСИИ CO 2 ЕКВИВАЛЕНТ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ

127 tCO2e/година

–

542 MWh-топлоенергия/година

ПОЛША: МОНИТОРИНГ НА КОНСУМАЦИЯТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ГАЗ И ВОДА В ОБЩЕСТВЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
ОБЩИНА (CoM стат ус)

Грибув, Полша (Член на Конвента на кметовете)

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
(СЪСТОЯНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО)

От 2015 (Завършено изпълнение , в процес на мониторинг)

УЧАСТВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Община Грибув

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Във всички обществени сгради се следи консумацията на електричество, природен
газ и вода, както и електричеството за улично осветление. Данните от мониторинга се
предоставят от дистрибуторите на енергия, газ и вода на местните власти, за да оптимизират
тяхното собствено потребление и бързо да реагират на всякакви повреди в системата.

ОЧАКВАНИ К АЧЕСТВЕНИ
РЕЗУЛТАТИ

Отношението на служителите в обществените сгради към енергията и водата се промени.
С прости действия, които повишават бдителността (например изключване на монитори,
лампи и кранчета, използване на многофункционални принтери и други устройства и т.н.),
общината вече успя да намали потреблението на енергия с близо 10% в сравнение с 2015 г.

ОБЩ РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИЯТА
(ФИНАНСОВА СХЕМА)

0 евро (средства от общинския бюджет)

ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

НАМАЛЕНИ ЕМИСИИ CO 2 ЕКВИВАЛЕНТ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ

3 MWh/година

2,4 tCO2e/година

–
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РУМЪНИЯ: ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА НА ХОРАТА ЧРЕЗ ВИЗУА ЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

ОБЩИНА (CoM стат ус)

Участват 6 общини

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
(СЪСТОЯНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО)

1 месец (Завършено)

УЧАСТВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Общинските администрации, училища и
болници

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Изработени постери, които да се поставят
в близост до електрически уреди с цел
да напомнят на потребителите да не
разхищават електричество .

ОЧАКВАНИ К АЧЕСТВЕНИ
РЕЗУЛТАТИ

Информирани общински служители и граждани за необходимостта от икономисване
на енергия, с потенциал за спестяване до 2% потребление на електроенергия, само
като ги накара да се замислят ( вид психологически ефект).

ОБЩ РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИЯТА
(ФИНАНСОВА СХЕМА)

2.370 евро (общински бюджет)

ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

НАМАЛЕНИ ЕМИСИИ CO 2 ЕКВИВАЛЕНТ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ

2 tCO2e/година

–

4,4 MWh-el/година

ИСПАНИЯ: ПОДНОВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ АВТОПАРК

ОБЩИНА (CoM стат ус)

Синсо де Лимиа, Испания (Член на
Конвента на кметовете) и още 5
общини от провинция Оренсе

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
(СЪСТОЯНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО)

12 месеца
(Завършен)

УЧАСТВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Провинция Оренсе, Общински съвет
Синсо де Лимиа; общините Перейро,
Минос, Ла-Пероха, Ла Побра де Тривес, О
Карбалино

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Община Синсо и провинция Оренсе обновиха своя автопарк за събиране на отпадъци,
като в рамките на екологичен план “Ourense 15-19” на провинцията се включиха 7
ефективни по отношението на горивото камиона за събиране на отпадъци с по-голям
капацитет и 1 нов ван за подобни дейности. Макар и със седалище извън Синсо, новите
превозни средства се използват в междуобщинската служба за събиране на твърди
отпадъци за територията на 5 общини.

ОЧАКВАНИ К АЧЕСТВЕНИ
РЕЗУЛТАТИ

Обновеният автопарк помага на провинцията да премине към по-устойчиво управление
на превозните средства, като намали до минимум правителствените разходи (намален
разход на гориво и сведени до минимум разходи за поддръжка; нещо повече – с новите
камиони се събират два пъти повече отпадъци - с един курс могат да се обхванат поголеми територии. Така се намаляват емисиите на CO2 еквивалент, да не говорим за
безопасността и здравето на работниците при събиране на отпадъците.

ОБЩ РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИЯТА
(ФИНАНСОВА СХЕМА)

137.000 евро (средства от общинския бюджет)

ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ

НАМАЛЕНИ ЕМИСИИ CO 2 ЕКВИВАЛЕНТ

ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВИ

3 tCO2e/година

–

29,65 MWh-гориво/година
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ПРЕПОРЪКИ
Тази глава описва няколко извлечени по проект 50000&1
SEAPs поуки и представя четири съвета относно инициативата ПДУЕ+СУЕ. Надяваме се, че основните препоръки
по-долу, ще се окажат полезни за организациите, които
желаят да улеснят бъдещата си работа в тази сфера. Освен
това, тези препоръки ще насърчат координаторите и поддържащите структури, както и местните власти да работят
съвместно за подобряване на енергийния мениджмънт
на местно и регионално ниво.
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МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ ТРЯБВА ДА НАЕМАТ
ЕНЕРГИЙНИ МЕНИДЖЪРИ
Съгласно насоките на Конвента на кметовете, един от

•

Висшето ръководство на местните власти често не

основните елементи на успешния ПДУЕ е „Общината да

знае колко точно плащат за енергия в публичната

интегрира ПДУЕ в ежедневната си дейност и управление:

инфраструктура – ако бъдат запознати, това ще ги

планът не трябва да е само един добър документ, а част

убеди да действат.

от културата на общинската администрация!”

2

Това

всъщност е важно послание с дългосрочно значение за

•

Общините могат да постигнат 5-10% енергийни

повече от 7000 общини в Европа, подписали Конвента

спестявания чрез реализиране и подобряване на

на кметовете и приели своите ПДУЕ. Независимо че

СУЕ – дори само усещането за контрол от страна

са предвидили значителен брой дейности в техните

на общината може да има ефект, който да насърчи

Планове за действие и някои от тях вече са изпълнени,

пестенето на енергия в администрацията. Във всеки

колко от тях всъщност са осигурили интегрирането на

случай основният принцип на СУЕ е да стимулира

ПДУЕ в ежедневната работа на общината? За съжаление

прякото участие на потребителите на енергия, които

към настоящия момент, отговорът е „не много“.

влияят на енергийното потребление.

Следователно възниква въпроса какви са възможностите

•

Системите

за

управление
в

съответствие

на
с

енергията,

тази празнота да бъде преодоляна. Има ли решения

сертифицирани

ISO

50001,

относно това как да се насърчат общините да вложат

гарантират системен подход за намаляване на

повече усилия към системно изпълнение на мерки,

енергията и други разходи, както и определят

касаещи климата и енергията? Ако приемем, че

ясни процедури и отговорности за постигане на

действително е нужна подкрепа - колко би струвала и кой

заложените годишни цели.

ще я плати?
Относно първия въпрос, проект 50000&1 SEAPs е

•

Разбра се, че ясните отговорности на назначения

категоричен, че има и/или могат да се намерят решения

енергиен мениджър са устойчив модел, който

на тази дилема. Що се касае до другия въпрос, опитът

трябва да се следва, въпреки че някои местни

от проекта показва, че ключът вероятно е в по-силното

власти предпочитат да делегират енергийния

управление на енергийните въпроси:

мениджмънт на трети страни, вместо да предвиждат
допълнителен общински бюджет.
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Как да разработим План за действие за устойчива енергия (ПДУЕ) –
Наръчник (Част 1) [CoM, 2012]

ТРЯБВА ДА СЕ ПОВИШАТ ЗНАНИЯТА
ЗА СЪБИРАНЕТО НА ДАННИ ЗА
ЕНЕРГИЙНА КОНСУМАЦИЯ

НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ПРИЕМЕ ПОТВЪРДО/А ДЕКВАТНО НАЦИОНАЛНО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Осъзнаване

данни

Във всички европейски страни има нужда от по-твърда ин-

към

ституционална дейност, която да се основава на подхода

мониторинга

„отдолу-нагоре“, като целта е да се включат принципите на

значението

представлява
разработването,

първата

на

енергийните

важна

реализирането

стъпка
и

на

подхода СУЕ+ПДУЕ в подзаконовите нормативни докумен-

енергопотреблението е необходимо за структуриране

ти, както и в съответното регионално и/или национално

на енергийния баланс на териториите и прецизното

законодателство. По тази причина, проект 50000&1 SEAPs

определяне на основните потребители на енергия

препоръчва да се предприемат съответните действия съ-

и съответните емисии на CO2 eквивалент. Местните

гласно следните принципи:

на

един

успешен

ПДУЕ.

Изчисляването

власти все още нямат достатъчно информация
относно идентифицирането на проблемните области

•

Сертифицирането на СУЕ трябва да стане задължително за местните администрации или поне за общините, където консумацията на енергия надвишава
1000 тона петрол еквивалент. Освен това, общините
с население над 50 000 жители, които кандидатстват
за европейско финансиране, следва да отговарят на
изискването да са сертифицирани по ISO 50001.

•

Трябва да се постави акцент върху подхода „отдолу-нагоре“, за да се подчертае, че общините играят основна
роля дори на регионално и национално ниво.

•

Необходимо е адекватно разпределяне на бюджетните средства с цел да се стимулира разработването на СУЕ.

•

Трябва да се създадат спецификации/насоки относно комуникацията и отговорностите на различните
заинтересовани страни по отношение на СУЕ.

•

Събирането и използването на енергийните данни
от СУЕ и ПДУЕ трябва по-добре да се формулират и
регулират, в т.ч. конфиденциалност на данните и гри-

или сектори, за да решават въпросите за енергийния
преход. В рамките на ПДУЕ, достъпът до надеждни
енергийни данни дава възможност на общините да
правят мониторинг на ефективността на стратегиите,
които те разработват и прилагат. В заключение трябва
да отбележим, че събирането на подробни данни
относно енергийната консумация (по потребление
на енергия, сегментиране на потребителите и
местонахождение) не е изрично изискване на нито
една от директивите на ЕС. Директивата относно
осъществяване на енергийните услуги 2006/32/
EC, както и Директивата за енергийна ефективност
2012/27/EU изискват от държавите-членки да въведат
законодателство така че „при поискване“ да могат да
изискват по-подробни енергийни данни.
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жи за тяхната сигурност.

© Herbert Aust, pixabay.com
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ДА СЕ РАЗШИРИ ПОТЕНЦИАЛНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ И НАЛИЧИЕТО НА ИНСТРУМЕНТИ
Следващите части описват поредица от активни инструменти, които са на разположение и биха могли
да засегнат или допълнят методологията на проект 50000&1 SEAPs. Въпреки че на теория всяка местна
администрация може да използва целия набор от инструменти, в определени случаи пълен достъп до
тях имат само ограничен брой държави. В други случаи, въпреки че изброените по-долу инструменти
представляват широко приложими механизми и вече се използват от голям брой общини, те биха могли
да постигнат дори и по-големи ползи в бъдеще - ако се прилагат заедно с интегрирания подход СУЕ+ПДУЕ.

ЕВРОПЕЙСК А ЕНЕРГИЙНА НАГРА Д А (EEA)
ЗАЕДНО С ISO 50001

Европейската енергийна награда EEA 3 подпомага прибли-

От друга страна, ISO 50001 подкрепя СУЕ с фокус най-вече

зително 1300 общини, които допринасят за устойчивото

върху собствените активи и енергопотреблението в да-

енергийно развитие чрез реализиране на рационални

дена организация или местна администрация. В същото

енергийно ефективни мерки и мерки, свързани с из-

време Европейската енергийна награда (ЕЕА) като че ли

ползване на енергия от възобновяеми източници. Това е

предпочита по-широк поглед за цялата територия, неза-

инструмент, който може да се използва за контрол на ка-

висимо дали се управлява от местната власт, и включва

чеството на енергийните политики на местните власти и в

няколко аспекта на водата и мобилността, които са само

много отношения е сходен с подхода СУЕ+ПДУЕ. Процесът

периферни въпроси за ISO 50001. Освен приликите и раз-

на ЕЕА преминава през аналогични етапи по отношение

ликите между ISO 50001 и ЕЕА, двете процедури се счи-

на поемане на ангажименти, създаване на енергийни

тат от участниците в проект 50000&1 SEAPs за взаимно

екипи, енергийни прегледи, енергийна политика, реали-

допълващи се, такова е и становището на някои общини,

зиране, одитиране и сертифициране. Пълният цикъл на

сертифицирани съгласно изискванията на ЕЕА, които из-

ЕЕА продължава четири години и включва ежегодни посе-

разиха необходимостта от интегриране на елементи от

щения с цел да се направи оценка на ситуацията, съгласно

ISO 50001, с цел подобряване на внедрените от тях сис-

79 мерки в шест области, подкрепени от 61 индикатори за

теми за управление на енергията. Подробен анализ на

енергийни характеристики. След като тези оценки са за-

пропуските на двата подхода, както и техните сходства и

вършени, съответната община може да бъде сертифици-

различия са представени в таблицата по-долу.

рана съгласно изискванията на трите нива, като ЕЕА-златен е най-високото ниво.

3

EEA: www.european-energy-award.org

ТАБЛИЦ А 5: А
 нализ на пропуските – сравнение между ЕЕА и ISO 50001 (с любезното съдействие на Michaël Toma от MT Partenaires
Ingénierie - партньор по проекта и съветник по въпросите на ЕЕА).

ПРЕГЛЕД НА ЕВРОПЕЙСК АТА
ЕНЕРГИЙНА НАГРА Д А (ЕЕА)

ISO 50001 СИСТЕМА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА
(СУЕ)

1. Развитие и териториално
планиране; Политики на
местните власти и стратегия
за енергията, въздуха и
климата

Концепция и стратегия
Общинско планиране
Задължения на собствениците на
земя
Одобряване на сградата и
мониторинг

Ангажимент на ръководството за
СУЕ

2. Общински сгради и
съоръжения

Управление на енергията и водата
Количествени цели за енергийна
ефективност, възобновяема
енергия и влияние на климата
Обществено осветление
Ефективност на използване на
водата

Избор на обекти със значително
потребление на енергия
Внедряване на СУЕ в тези обекти

3. Доставка и изхвърляне

Комунални услуги ВиК и енергийна
ефективност
Възобновяема енергия на
територията
Енергия от отпадъци

Само комунални услуги,
предоставяни от общината, ако са
избрани

4. Мобилност

Мобилност в администрацията
Намаляване на трафика,
паркиране
Мобилност без моторни средства
Обществен транспорт
Маркетинг на мобилността

Само потреблението от превозни
средства, собственост на
общината, ако е избрано

5. Вътрешна организация

Вътрешни структури и процеси
Финансиране

Организационни въпроси
Умения и обучение

6. Комуникации,
сътрудничество

Комуникационна стратегия
Сътрудничество и комуникация
с властите, промишлеността,
бизнеса, търговците, жителите
Подкрепа за частните дейности

Само вътрешна комуникация

7. Откриване на
несъответствия и тяхното
отстраняване

Не е включено

Задължително

8. Проследяване

Не е включено

Задължително

9. Проверени и актуализирани
правни задължения

Предполага се, че съществуват

Задължително

10. Енергиен преглед

Предполага се, че има за годишен
преглед

Задължително

ОБЛАСТ
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ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПЛАНИРАНЕ
ЗА СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА
Поради многостепенното въздействие на териториалното планиране от институционална и техническа гледна
точка, СУЕ трябва подробно да се разглеждат при актуализиране на общинския градоустройствен план. Системите за териториално планиране, законодателната рамка и
управлението на данни, свързани с енергийния мениджмънт, значително повишават качеството на всяка местна
администрация, успяла ефективно да институционализира ISO 50001. Прилагането на този стандарт може да подпомогне големите градове да достигнат дългосрочните си
стратегически цели в отделните сектори, както и да засили
включването на концепции в многостранните дейности
освен в случаите, където съществува по-фрагментирана
тематична рамка.
НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ ПРАКТИКИ ЗА УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ
Съгласно подхода СУЕ+ПДУЕ местните власти следва да
институционализират устойчив и ефективен мениджмънт на своите (бюджетни) ресурси. Разработването и закупуването на устойчиви продукти и услуги, които подобряват енергийните характеристики е начин, чрез който
местните власти могат рационално да използват ресурсите и да постигат целите, насочени към „непрекъснато
подобряване“. Целта на харчене на публични средства с
отговорност към околната среда може да се използва, за
да се обоснове отпускането на общинските средства за
по-устойчиви, иновативни и енергийно ефективни услуги
и продукти.
Обществените поръчки за доставки/услуги често са го-

лямо, а в някои случаи дори прекомерно голямо перо в
общинските бюджети. Нещо повече, непрекъснатото повишаване на цените на енергията създава допълнителни
проблеми при бюджетирането на местно ниво, особено в
страните, които са големи вносители на (първична) енергия. За да се избегне разходването на такива огромни средства за публична инфраструктура, следва да се внедри
стабилна система за управление на енергията, която подобрява енергийните характеристики чрез планиране на
инвестиции в средносрочен и дългосрочен план.
Методологията на проект 50000&1 SEAPs може да помогне
на местните власти да обмислят възможността да преразпределят своите финансови (и човешки) ресурси, така че
по-добре да отговорят на нуждите на техните граждани
и администрация. Правилното управление на енергопотреблението може да доведе до това някои бюджетни
пера, които преди това са били блокирани за (разточителни) плащания за енергия, сега да бъдат освободени
за разходване на средства за други дейности - например
допълнителни дейности за устойчива енергия или дори
за неща, които нямат нищо общо с енергията – например
за социално подпомагане. Всичко това има видима полза – така всъщност местните власти успяват да подобрят
своя имидж пред гражданите, демонстрирайки, че следват добри инвестиционни практики. Повишаването на
доверието на гражданите към местната власт води и до
други положителни резултати, които са външни – например местната власт става по-привлекателен партньор за
частните компании, желаещи да предоставят иновативни
(енергийни) услуги, с цел по-нататъшно подобряване на
(енергийните) характеристики в общината.
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ПОЛИТИКИ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ,
ПРОДИКТУВАНИ ОТ СУЕ
Прилагането на ISO 50001 представлява основна

уникалността на местната власт от гледна точка на

стъпка за местните власти към правилно прилагане

енергийното потребление и наличието на енергийни

на законодателните изисквания относно енергията,

данни. Добре планираната рамка на СУЕ може дори да

което води до подобряване на оперативния контрол

даде възможност да се идентифицира енергийното

и допринася за намаляване на разходите, свързани

потребление, базовите линии и целите на различни

с консумацията на енергия. Чрез СУЕ – повишена

нива (например съгласно съответните функции,

осведоменост по енергийните въпроси във всички

дирекции/отдели, процеси и/или съоръжения) в

сектори,

рамките на организацията (общината). Разбивката

и

пряката

връзка

мониторинговия

на

на данните може да помогне при вземане на
решения, в зависимост от някои аспекти – например

решения, основани на индикаторите за енергийни

анализ на енергопотреблението, подобрения за

характеристики

намаляване консумацията на енергия или периода

от

ръководство
и

енергийния

да

дава

оперативния
информирани

висшето

етап

между

възможност

взема

(политически)

мениджър/екип.

препоръки
Постоянното

на възвращаемост на инвестицията.

наблюдение на енергийните характеристики на

Съгласно изискванията на ISO 50001, всички тези

дейностите на местната власт и общината помага

аспекти трябва да се преразглеждат периодично

на висшето ръководство да приема по-ефективни

от висшето ръководство, енергийният мениджър и

политики

в

енергийният екип, за да се гарантира правилното

партньорство с гражданите и заинтересованите

и успешното внедряване на СУЕ. Анализите на

страни, дори и да споделя с колеги иновативни

резултатите от изпълнените мерки може да са от

политики, които евентуално да се приложат и в други

полза при проверка за енергийна ефективност.

общини и области.

Пълният оперативен контрол и мониторинг са път

Тъй

като

за

местно

ключов

устойчиво

е

към създаване на критерии, които да влияят на

съществено

вземането на решения, в зависимост от това дали

значение имат идентифицираните и определени

прилагането на политиките и други дейности са

като

непрекъснатото
приоритетни

принцип

развитие,

на

ISO

подобряване,
показатели

енергийни

довели до ефективни резултати. Те доказаха, че не

характеристики. Те не само, че трябва да бъдат

само са полезни, но и целесъобразни и икономически

подходящо

направи

ефективни. И се надяваме местните лидери да си

мониторинг и сравнение спрямо измерените базови

поставят още по-амбициозни цели за подобряване

линии, но също така трябва да съответстват на

на енергийните характеристики в бъдеще.

структурирани,

за

за

50001

да

се
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Местните власти, работещи в посока интегриране

за управление и ISO стандартите (в т.ч. Система за

на техните ПДУЕ с внедрени и сертифицирани

управление на качеството съгласно ISO 9001 или

СУЕ в съответствие с ISO 50001, изминават

Система за управление на околната среда съгласно

път, по който предизвикателства не липсват.

ISO 14001). Правилата за тяхното прилагане са

Едно от тези предизвикателства е създаването

сходни и сътрудничеството ще допринесе за по-

на постоянен енергиен екип, чиято цел е да

нататъшно оптимизиране на общинските процеси.

извършва непрекъснат мониторинг и да работи за

Методологията на непрекъснатото подобрение –

подобряване на енергийните характеристики на

основно изискване на системата за управление

общината. Мониторингът и оценката, базирани на

на енергията, подтиква общините към създаване

доказателства, може да ускори изпълнението на

на показатели за енергийни характеристики и

мерките, включени в ПДУЕ (или подобни политики

цели чрез инвестиране на публични средства за

за

подобряване на характеристиките. Този подход

енергийно

планиране)

чрез

подпомагане

помага на общините да разпределят конкретни

внедряването на СУЕ.

роли, отговорности и ресурси за изпълнение на
Плановете за действие, като определят размера на
инвестицията и срок на възвращаемост.
Когато СУЕ се изпълнява последователно, тогава
и целият процес върви по-гладко. Изграждането
на силен екип е ключово изискване за постигане
на успех; външната подкрепа е особено важна,
когато служители на общината имат нужда от
обучение и желаят да им бъдат предоставени
подробни насоки относно мониторинга.
Интегрирането

на

СУЕ

в

организационната

работа на общините често е нещо ново и трудно,
особено от гледна точка на броя на дирекциите,
отделите и служителите, но създаването на СУЕ
своевременно ще намали проблемите.
© Dominique Knobben, pixabay.com

Използването на стандарта ISO 50001 може да
Създаването на СУЕ помага за точното установяване

помогне да се постигне добро разбиране на

на

в

вътрешните и външните фактори, които влияят

общината и за определянето на процедури

на енергийната консумация във всички общини.

за

енергийните

Процесът на събиране на данни може да е по-

характеристики и ефективния мониторинг на

продължителен, и разбирането често доказва, че е

направените подобрения. Паралелно с това, СУЕ

основен елемент при по-нататъшното планиране

може да спомогне за намаляването до голяма

на дейностите, разпределянето на ресурсите и

степен на несигурността при изпълнението на

определянето на приоритетите по отношение на

мерки за повишаване на енергийната ефективност

енергията. Трудностите при събиране на данните

и да подпомогне общините да продължат тяхното

се оказва важен урок за общинските служители

реализиране. СУЕ може да подпомогне прилагането

и политиците, отчитайки най-вече, че разходите

на енергийни стратегии и дейности – например

за енергия заемат значителен дял в общинския

чрез комбиниране на ползите от други системи

бюджет.

първоначалната
постоянно

енергийна

подобряване

на

ситуация
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КОНСОРЦИУМ:
SOGESCA (Coordinator) | 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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ПОДПОМАГАНЕ НА МЕСТНИТЕ
ВЛАСТИ В РАЗРАБОТВАНЕТО И
ИНТЕГРИРАНЕТО НА ПЛАНОВЕ
ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВА
ЕНЕРГИЯ СЪС СИСТЕМИ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА В
СЪОТВЕТСТВИЕ С ISO 50001

W W W.50001SEAPS.EU

@ 50001SEAPS

ИНТЕРЕСУВАТЕ СЕ ОТ ПРОЕКТ 50000&1 SEAPS?
ЗА КОНТАКТ:
SOGESCA: m.devetta@sogesca.it | e.cosenza@sogesca.it
ICLEI Europe: 50001seaps@iclei.eu
WEBSITE: www.50001seaps.eu
TWITTER: @50001SEAPs

