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Програма BG04 - 04 - 05
„ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА
АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ,
СВЪРЗАН С МЕРКИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ
ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“

Система за енергиен мениджмънт
Основната цел на Системата за енергиен мениджмънт (СЕМ) е да
бъдат сведени до минимум енергийните разходи и въздействието
върху околната среда чрез постоянно и систематизирано
управление на енергията.
Основни ползи за предприятието са:
 Финансови - свързани с намаляване на разходите и повишаване на
конкурентоспособността на продукцията или услугите, чрез рационално и
ефективно използване на енергийните ресурси;

 По-добро планиране и изпълнение на енергоефективни мерки;
 По-ефективно кандидатстване за финансиращи програми;
 Възможност за енергийни анализи, прогнозиране на товарите и
оптимизиране на покупките на енергия;
 Други - подобрена организация на процесите и имидж, екологични ползи,
енергийна сигурност и управление на риска по отношение на енергийните
доставки и др.

СЕМ е универсален стандарт и е приложим е за всяка
организация, която иска да прилага систематичен подход за
управление на енергията.

Система за енергиен мениджмънт

Основни причини за въвеждането на система
за енергийно управление в общините

Устойчиво управление
Редуциране потреблението на
ресурси и емисии

Подобряване на публичния
имидж като „зелена“
община
Документиране на отговорността за
съзнатото използване на енергия

Редуциране разходите за
енергия
Постигане на енергийна
независимост

Възможности за използване на
субсидии и преференции
Задължителните от 2013 г. системи за енергийно
управление са предпоставка за намаляване на данък
електроенергия и енергийния данък (понастоящем
25% )

Освобождаване от разпределението на разходите по
Закона за ВЕИ за енергоемки потребители

Връзки с БДС EN ISO 14001 / EMAS*

Систематиката на БДС EN ISO 50001 съответства на другите
известни системи за управление като БДС EN ISO 14001 и БДС EN
ISO 9001. Има смисъл от интеграция в съществуващите системи за
управление, с цел използване на синергии
Съществува обаче една значителна разлика - Основно изискване на
БДС EN ISO 14001 е напр. постоянното подобряване на системите за
управление на околната среда, а не просто на екологичните
показатели, докато

БДС EN ISO 50001 изисква постоянно
подобряване на енергийната
ефективност !
* Европейска схема за управление по околна среда и одит

Модел за внедряване на системата
за управление на енергията
Структурата на модела следва принципа на Цикъл на Деминг за
осигуряване на устойчиво подобрение на енергийните
характеристики

Планиране – Изпълнение – Проверка - Действие (ПИПД)
Plan-Do-Act-Check (PDCA)

Модел за внедряване на системата
за управление на енергията
Планиране –
Изпълнение –
Проверка Действие
(ПИПД)

Модел за внедряване на системата
за управление на енергията
Поставяне на
цели

Модел за внедряване на системата
за управление на енергията
Разработване и внедряване на СЕМ
Подготовка
Ангажимент на ръководството, Създаване на организационна структура, Енергийна политика на фирмата

Планиране
(създаване)

• Законови
разпоредби - АУЕР
• Изходна
енергийна база,
енергиен преглед
и определяне на
базовата линия
• Показатели за
енергийна
ефективност
(MWh/жител и
др.)
• Енергийни цели
• План за действие
и отговорности

Изпълнение
(въвеждане)

• Отговорности и
ресурси
• Запознаване с
проблема и
обучение
• Комуникация
• Документация
• Управление на
процесите
• Проектиране на
инсталации и
процеси
• Директиви за
снабдяване

Проверка
(експлоатация)

• Мониторинг и
анализ
• Управление на
записаната
информация
• Спазване на
законовите
разпоредби
• Вътрешни одити
• Несъответствие,
мерки за корекции
и превенция

Действие
(оптимизиране)

• Проверка от
ръководството
(ManagementReview)
• Решения и
последващи
действия за
прилагане на
мерки за
подобрение
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Подготовка, Стъпка А: Дефиниране на
специфичната
за общината енергийна политика
Енергийната политика определя насоките, свързани с енергията,
принципите на действие и дългосрочните общи цели

Подготовка, Стъпка Б: Организационна
структура и дефиниране на
отговорностите
Фамилия, име

Позиция

Борисов, Бойко

Енергиен мениджър Програма за енергиен

Николов, Петър

Енергетик

Жицов, Ток

Възобновяема, Мария

Задача
мениджмънт

Електротехник

Проектен мениджър

Срокове

--------------

Запис на консумацията на гориво,
документация

месечно

Записване на експлоатационните
часове на инсталация А

месечно

Записване на експлоатационните часове
на инсталация B

месечно

Записване на експлоатационните
часове на инсталация C

месечно

Контрол на инсталациите

ежедневно

Контрол на интервалните таймери

седмично

Отчитане на електроенергията

месечно

Контрол на компенсацията на
реактивен ток

седмично

Регистриране на изпълнените услуги

месечно

Подготовка, Стъпка Б: Организационна
структура и дефиниране на
отговорностите
ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖЪР:
Следи за правилното управление на енергийните разходи и
предприема коригиращи действия при установяване на сериозни
отклонения.
Поддържа тясна връзка с висшето ръководство, с оглед краткосрочно
разрешаване на инвестиционни средства, с цел бързо получаване на
одобрение на атрактивни мерки за енергийна ефективност.
Осъществява постоянен контрол на процеса на внедряването им.

Подготовка, Стъпка Б: Създаване на
документация (Наръчник, процедурни
инструкции, инструменти)
БДС EN ISO 50001 Наръчник

Глава

Предговор
Общи изисквания
Отговорност на мениджмънта
Топ мениджмънт
Пълномощник на мениджмънта
Енергийна политика
Енергийно планиране
Общи
Законови задължения и други изисквания
Енергийна оценка
Енергийна изходна база
Индикатори за енергийна ефективност
Стратегически и оперативни енергийни цели, както и планове за
действие за енергийно управление

1
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6

Процедурни
инструкции

Инструменти

VA 4.2.2

VA 4.4.3

T 4.4.2
T 4.4.3

T 4.4.6

Подготовка, Стъпка Б: Създаване на
документация (Наръчник, процедурни
инструкции, инструменти)
БДС EN ISO 50001 Наръчник

Глава

Процедурни Инструменти
инструкции

Въведение и реализация

4.5

Общи

4.5.1

Компетентност, обучение и съзнание

4.5.2

Комуникация

4.5.3

Документация

4.5.4

VA 4.5.4

Управление на процесите

4.5.5

VA 4.5.5

Проектиране

4.5.6

Снабдяване с енергийни услуги, продукти, оборудване и енергия

4.5.7

Тестване

4.6

Контрол, измерване и анализ

4.6.1

T 4.5.2

VA 4.6.1

T 4.6.1;
T 4.4.3

Оценка на спазването на техническите и други изисквания

4.6.2

Вътрешен одит на системата за енергийно управление

4.6.3

Несъответствие, корекции, мерки за корекции и превенция

4.6.4

Управление на записаната информация

4.6.5

Оценка на мениджмънта (Management-Review)

4.7

Общи

4.7.1

Входни параметри за оценката на мениджмънта

4.7.2

Резултати от оценката на мениджмънта

4.7.3

T 4.4.2
VA 4.6.3

VA 4.7.3

T 4.6.3

Планиране, Стъпка А: Определяне на
законови и други изисквания
Анализ на правните изисквания в Република България и в
Европейското законодателство
Актуална информация – интернет страницата на АУЕР и на Генерална
дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия
Важно е общината да осигури възможност тези законови и други
изисквания да се актуализират и да се преглеждат на определени
интервали и служителите да имат достъп до актуалните изисквания !

Планиране, Стъпка Б: Енергиен преглед,
базова линия (линии)

Къде сме сега? (ситуацията)
Къде искаме да отидем? (целта)
Как ще стигнем до там? (начините и/или средствата)

Най-лесен път до отговорите – Обследване за енергийна
ефективност.
Особено важна е ролята на първоначалния енергиен преглед. Той
може да стане добра основа и предпоставка за провеждането с високо
качество на следващите прегледи, както и на детайлно обследване за
енергийна ефективност.

Планиране, Стъпка Б: Енергиен преглед,
базова линия (линии)

Схеми на захранване с енергия, преобразуване и разпределение и
на основните материални и енергийни потоци

Планиране, Стъпка Б: Енергиен преглед,
базова линия (линии)
Оценка на потенциала за подобрение на процесите може да се извършва по следните
критерии:
На входа на сградата или предприятието:
– Използват ли се опасни или вредни за околната среда материали?
– Използват ли се големи количества суровини и материали?
– Високо ли е нивото на потребление на енергия?
– Големи ли са разходите за материали/енергия?
На изхода на сградата или предприятието:
– Какво е качеството на продукцията?
– Генерират ли се значителни количества (проблемни) отпадъци (емисии, отпадъци,
отпадъчна вода)?
– Има ли големи разходи за преработка/обезвреждане?
В сградата или производствената система:
– Прилагат ли се съвременни технологии?
– Високо ли е нивото на автоматизация?
– Какво е нивото на енергийните системи?
– Кои са най-големите консуматори на енергия?
– Високо ли е нивото на остатъчни суровини?
– Как се поддържат системите?
– Големи ли са разходите за поддръжка, чистене и др.?

Планиране, Стъпка Б: Енергиен преглед,
базова линия (линии)
Ключово изискване на стандарт БДС EN ISO 50001 е определянето
на
базова линия (линии)

За определяне на адекватна базова линия е необходимо да се
определи подходящ по време и продължителност период в миналото.
Обикновено се взима тригодишен период или най-малкото
едногодишен. За нови сгради, предприятия или системи могат да се
използват проектни очаквания или разчети. Базовата линия подлежи на
актуализация в случай на промени в процесите или когато
показателите на енергийните характеристики не отразяват състоянието
на енергийна ефективност. Актуализирането се извършва въз основа
на предварително приета методология.
Базовата линия може да се представи като консумация на единица
продукция или услуга или на кв.м. отопляема площ на годишна или
месечна база

Планиране, Стъпка В: Определяне на
показатели за енергийни
характеристики, общи и конкретни цели
Показателите се определят в зависимост от конкретната система
Обектът може да дефинира показатели за енергийни характеристики
(ПЕХ), като вложена енергия в единица продукция (услуга), абсолютна
стойност, на кв.м отопляема прощ или по-сложен модел. ПЕХ се използват
за сравнение с базовата линия и затова трябва да са подходящи за типа
производство или сграда. Обикновено се използват показатели, характерни
за даден сектор, например вложена енергия за производство на определено
количество стопилка (металургия, стъкларска промишленост и др.). Подобни
показатели могат да се определят за отделни етапи или процеси, като
детайлността зависи от възможностите на предприятието да прави оценка и да
следи непрекъснато тези показатели.
Общите цели могат да бъдат изразени качествено – намаляване на
вложената енергия в единица продукция, намаляване на енергийните разходи
и др.
Конкретните енергийни цели са свързани с ПЕХ и трябва да имат
количествено изражение – например намаляване с 10% на разходите за
природен газ за единица продукция

Планиране, Стъпка Г: Разработване на
план за действие

Планът за действие се разработва в таблична форма и съгласно
изискванията на стандарта БДС EN ISO 50001 трябва да съдържа следните
задължителни атрибути:
 отговорност – кой отговаря за отделните мерки;
 времева рамка и ресурси;
 метод за потвърждение на подобрението на ПЕХ;
 метод за потвърждение на резултатите.
План за действие
Целта е да се постигне намаление на енергийните разходи с 30 % до края на 2019 г., както
следва:
 Икономии за 2016 г. – 3.0%;
 Икономии за 2017 г. – 7.0%;
 Икономии за 2018 г. – 10.0%;
 Икономии за 2019 г. – 10.0%.
За постигане на горните цели да се въведат следните мерки за икономия на енергия:
Нискостойностни и организационни мерки
Начало на изпълнение на мерките – март 2016 г.;
Общи цели
Срок на действие – постоянен.
Мерки изискващи инвестиции
Начало на изпълнение на мерките – април 2016 г.;
Срок на действие – 2016-2019 г

Планиране, Стъпка Г: Разработване на
план за действие
Стратегическа цел: Редуциране потреблението на енергия
Функционална
област

№

Оперативни цели

Период

Редуциране на консумацията на сгъстен въздух с 10%,
Подобряване на индикатора сгъстен въздух квч/куб.м. с 20%

2016-2019

1

Сгъстен въздух

2

Отопление

Редуциране на потреблението на топлинна енергия чрез
оползотворяването на отпадна топлина с 30%

2016-2019

3

Електромотори

Намаляване консумацията на ток с 20% чрез регулиране на
оборотите и използване на IE3 двигатели при подмяна на
двигателите

2016-2018

4

Осветление

5

Вентилатори

Намаляване консумацията на ток за осветление на халетата с 40%
чрез подмяна на HQL с LED лампи
Намаляване консумацията на ток с 30% чрез регулиране на
оборотите и оптимизиране на системата

Стратегическа цел: Редуциране на специфичните енергийни разходи
Оптимизация на профилите за енергоснабдяване (ток, природен
11 Енергоснабдяване
газ) за постигане на по-благоприятни енергийни тарифи
12 Енергоснабдяване
Намаляване на дела на разходите за енергия в оборота на < 5%
15 Други

Стратегическа цел: Използване на възобновяеми енергии
Използване на геотермална енергия при новото строителство на
административна сграда

2016-2019
2016-2018

2016-2018
2017-2019
2016-2019

Планиране, Стъпка Г: Разработване на
план за действие
Мярка за оптимизация по
окрупнени показатели
1.
2.
3.

Оползотворяване на отпадна
топлина Компресор за
сгъстен въздух №3
Регулиране на оборотите
Вентилация хале №5

Енергоспестяване
MWh/a

Инвестиции,
EURO

Спестени разходи,
EURO/a

Период на
амортизация,
a

80

16 000

4 300

3.7

120

19 700

11 500

1.7

144 000

62 000

2.3

Когенерационна инсталация
с микрогазова турбина

Мярка

Отговорен:

С кого

Срок

Статус

1. Оползотворяване на отпадна
топлина Компресор за сгъстен
въздух №3
2. Регулиране на оборотите
Вентилация хале №5

Борисов

CompHeat Ltd.

30.05.2016 г.

реализирано

Възобновяема

Elektro Renn

30.04.2016 г.

възложено

3. Микрогазова турбина

Борисов

Инженерно бюро

30.09.2016 г.

отложено

Изпълнение

Стъпка А. Осигуряване на компетентност, осъзнатост и комуникация
Стъпка Б. Документално осигуряване на системата
Стъпка В. Обхващане на оперативното управление
Стъпка Г. Обхващане на проектирането и закупуването
Ресурси

План за действие

Комуникация

Документация

 Персонал
(работно
време)
 Техника (напр.
измервателни
уреди)
 Бюджет

 Прилагане на
първите мерки
 Настройване и
калибриране на
измервателните
устройства
 Предварително
планиране на поголеми мерки

 Запознаване на
сътрудниците с
проблемите
 Квалификация и
обучение
 Вътрешна
комуникация
 Външна
комуникация
(опция)

 Разработване, поддържане
и съхранение по стандарта
 Енергийна политика и цели
 Енергийни данни
 Организация,
процеси и инструкции за
работа
 Действия при извънредни
ситуации (няма газ->мазут)
 План за действие
 Резултати от измерванията
 Изпитвания
 Стандартизирана верига на
доставчици на енергия,
стоки и услуги

Изпълнение, Мястото на Енергийния
мениджър

Енергиен мениджър

1x месечно

Информация за
потреблението
на инфотаблото

1x годишно

Информационно
мероприятие
в рамките на
общо събрание
на тема Енергия

текущо

Целево
обучение
на сътрудниците
от съответните
енергийни
области

текущо

Конкурси за идеи
(предложения за
подобрение)
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мониторинг и анализ

Основни въпроси при изграждането на енергийното управление

Проверка, Стъпка А: Организиране на
мониторинг и анализ

Регистриране на данните
Управление на енергийните данни: Изходна ситуация

1x централен разходомер за газ

1x централен електромер

Регистриране на енергийните данни в
последното хилядолетие
Това определено вече не е достатъчно
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Анализ на данните
3500000

Обща консумация на ток
3000000
Осветление
Вентилация
Охлаждане
Технологична топлина
Производствени инсталации
Ел. обработка на данни
Сгъстен въздух
Строителни услуги

2500000

kWh

2000000

1500000

Вече много по-добре…..
1000000

500000

0

2012

2013

2014

2015
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Създаване на индикатори и бенчмарки
Примери за индикатори

Пример за бенчмаркинг в рамките на типа обекти:
65

 Консумация на енергия
на кв.м. Отопляема
площ

kWh топлина/кв. м. отопляема
площ

60
55
50

топлина
топлина
болници

45
40

 Консумация на енергия/
инсталация

35
30
2007
12

 Енергийни разходи/
Общи разходи
 Консумация на енергия
за охлаждане/ охладена
площ

11
10

2012

2008

2013

2009

2010
2014

2015

Ток kWh / кв. м. отопляема
площ

9
ток
ток
болници

8
7
20072012 2008 2013 2009 2014 2010 2015
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Създаване на индикатори и бенчмарки
Машиностроене и производство на стоманени конструкции
Енергийни разходи за продажби [%]
Спец. крайно енергийно потребление на тон продукт [kWh/I]
Потенциал за енергоспестяване [%]. Изследване на www.wko.at
Потенциал за спестяване на разходите за енергия [%], Изследване на www.wko.at
Гастрономия
Дял на енергийните разходи в продажбите (%]
Спец. крайно енергийно потребление по отношение на използваемата площ
(квч./кв.м. годишно]
Спец. енергийно потребление по отношение на броя на приготовлението на храни
(kWh/храна]
Спец. консумация на ток по отношение на използваемата площ (kWh/m2 a)
Спец. топлинна консумация за отопление на помещенията (kWh/m2 a)
Спец. потребление на вода по отношение на използваемата площ [mVm2]
Хотелиерски бизнес
Топлинна енергия за използваема площ (kWh/m2]
Ток на нощувка [kWh/нощ]
Енергийни разходи за продажби [%J
Дърводелски работилници
Топлинна енергия за използваема площ (kWh/m2]
Ток на работник [kWh/работник]
Гориво за работник [kWh/работник]
Енергийни разходи за продажби [%]

добро
0.3
415
6
2
добро
2.4

средно
0.7
3.360
25
20
средно
5.1

лошо
1.6
11.600
53
45
лошо
9

134

452

795

6
98
139
0.88
добро
50
5
2
добро
50
1.000
1.000
0.5

11
163
381
1.90
средно
350
15
4
средно
250
5.000
2.500
2

18
253
647
4.13
лошо
600
25
6
лошо
450
8.000
4.000
3
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Създаване на индикатори и бенчмарки

• Инструментът служи за сравняване на събраните от обектите данни за оценка
на енергийната ефективност с подобни обекти от същия тип
• По този начин обектите откриват недостатъците си и има възможност да
идентифицират и приложат добри практики

• Енергийният бенчмаркинг е насочен към сравнителен анализ на използваната
енергия за единица площ (специфична енергийна консумация), като позволява
коригиране на показателя в зависимост от климатичните особености,
натоварването на мощностите, режимите на обитаване и т.н.
• БДС EN 16231 Методология за сравнителен анализ /БЕНЧМАРКИНГ/ на
енергийната ефективност

Проверка, Стъпка Б: Организиране на
вътрешни одити
Стъпка В: Превантивни и коригиращи действия
Организиране на вътрешни одити
Вътрешният одит се организира в обектите и има за цел да установи до
каква степен СЕМ отговаря на изискванията на БДС EN ISO 50001. За
съответствие с изискванията на стандарта се проверяват документите на
системата (процедури, инструкции, политика, енергиен преглед). Също така се
проверява дали е ефективна комуникацията сред работниците и служителите.
Вътрешните одити се извършват веднъж годишно и предшестват
сертификационните, ресертификационните или контролните одити, които имат
същата периодичност, но се извършват от трета страна (независим одитор).
Организиране на вътрешни одити
При установяване на неудовлетворение на някое от изискванията на
стандарт БДС EN ISO 50001 се регистрира несъответствие. За отстраняване
на причината за открито несъответствие се предприема коригиращо действие.
За предотвратяване на възникването на несъответствие се предприема
превантивно действие. В обектите трябва да се прави преглед на
несъответствията и потенциалните несъответствия и да се анализират
причините за възникването им. Трябва да се поддържат записи за
несъответствията и предприетите превантивни и коригиращи действия.

СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

След разработване и внедряване на СЕМ съгласно изискванията на БДС
EN ISO 50001 предприятието може да предприеме процедура по нейното
сертифициране от независима акредитирана сертифицираща организация.
Сертифицирането се извършва след одит от трета страна, която извършва
одит-проверка за съответствие с изискванията на стандарта. Организацията
трябва да установи, че системата е внедрена и действаща, т.е. има
реализирани достатъчно записи и доказателства за нейното ефективното
прилагане (че тя осигурява непрекъснато подобряване на енергийните
характеристики на обекта). Одитът от трета страна се извършва от
организация, акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по
Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската
организация за акредитация за съответната област.

Система за управление на енергията

Министерство на
енергетиката

Проект BG04 - 04 – 05 – 13 - 09
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Инж. Михаел Делийски

тел. +359 888 72 96 63
deliyski@EEfect.com

