Министерство на
енергетиката

Общинско планиране за енергийна ефективност

Подбор на дейности и мерки за подобряване на
енергийната ефективност в общините

Избор на приоритети на ОПЕЕ

Никоя община няма капацитет да изпълни проекти за ЕЕ във
всички общински сектори по едно и също време.
За да се изберат приоритети, трябва да се определи набор от
критерии и да се използва добре документиран прозрачен метод
за избор на обекти (проекти), например:

• Използване на общинската

информационна система за
класиране на сградите като прост
метод на приоритизиране
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600
500
400
300

• Приоритизиране на обекти, в които
ще се извършва обновяване или
реконструкция

• Избор и класиране на обекти/проекти
по други критерии, определени от
общината
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Building No

Критерии за подбор на приоритети на ОПЕЕ (1)

Кои целеви групи и обекти трябва да бъдат приоритизирани?
 Целеви групи / обекти с най-високо потребление на енергия
(кВч/год.)
Rest Houses, Culture and
Religion Buildings
12,00%
Residential Buildings,
Construction and Urban
Services
9,16%

Business Surveces
1,64%

Administrative Services
5,80%

Education
24,63%

Health Care
45,94%

Social Security and Social Care
0,84%

Критерии за подбор на приоритети на ОПЕЕ (2)
Кои целеви групи и обекти трябва да бъдат приоритизирани?

Сгради с високо специфично енергопотребление (кВч/м2)
600
kВч/м²/ год.
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Сграда №

Критерии за подбор на приоритети на ОПЕЕ (3)
Кои целеви групи и обекти трябва да бъдат приоритизирани?
 Обекти с готови планове (и бюджет) за обновяване (добавяне на
EE)
 Сгради с нисък енергиен комфорт, особено ако са обитавани от
уязвими групи, напр. детски градини, училища, домове за
възрастни
 Сгради с определен вид източник за отопление (за постепенно
премахване на някой вид гориво и вкарване на ново, по-ефективно,
напр. ВЕИ)
 Подобни сгради по конструкция и/или вътрешни енергийни системи
(стандартизирани решения / договори)

Други примери на критерии за
подбор на приоритети



Сгради в зони с претоварване на капацитета на
електроснабдяването или топлоснабдяването (тесни места)



Година на построяване/реконструкция
амортизация на обектите и инсталациите



Географско разпределение
населени места или райони)



Социални приоритети (групи с ниски доходи, деца и др.)



Мотивация на потребителите / ангажимент за спестяване на
енергия

на

проектите

Консенсус по критериите за избор на
приоритети на ОПЕЕ трябва да се постигне във
фаза “Концепция на ОПЕЕ”
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Най-важният обективен критерии за избор на приоритети
на ОПЕЕ е най-високият потенциал за енергийна и
икономическа ефективност

Потенциал за енергийна ефективност
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Защо е важно да определим потенциала за ЕЕ?

Определянето на потенциала за ЕЕ е много важно за успеха
(или провала) на програмата
 Твърде оптимистична оценка на
потенциала за ЕЕ може да доведе
до икономически провал на
програмата
 Твърде песимистична оценка на
потенциала за ЕЕ може да доведе
до слаб интерес към програмата

Видове потенциал за ЕЕ

 Технически потенциал: теоретически
максималният обем енергопотребление, което
може да бъде спестено чрез ефективност,
независимо от не-инженерните ограничения

Най-голям

 Икономически потенциал: техническият
потенциал на тези мерки за ЕЕ, които са
икономически ефективни, сравнени с
алтернативи за производство на енергия
 Постижим потенциал: количеството спестена
енергия, което реалистично може да бъде
постигнато при най-агресивния програмен
сценарий
 Програмен потенциал: възможният потенциал
за ЕЕ при специфичните нива на финансиране
и програмиране на програмата

Най-реалистичен

Определяне на потенциала за ЕЕ при
разработване на ОПЕЕ

Определяне на постижимия потенциал за
ЕЕ (1)
 Анализ
на
съществуващите
енергопотреблението:

условия

на

 Съществуващо състояние на сградата, оборудването,
инсталациите

 Енергийно потребление (минало и настоящо)
 Практики на експлоатация и поддръжка (минали и
настоящи)

 Налични потенциални подобрения (информация):

 Нови, по-ефективни материали, продукти, технологии
или процеси (напр. ВЕИ)

 Първоначална преценка въз основа на опита, други
източници, експерименти,
пилотни проекти

демонстрационни

или

Определяне на постижимия потенциал за
ЕЕ (2)

 Ниво на инвестициите за всяка мярка (ценова база данни)

 Актуализирани

единични разходи
оборудване, труд и транспорт

 Необходим

брой - Инженерно
определяне на количества

или

за

материали,

статистическо

 Икономическа оценка на разходи-ползи за всяка мярка

 Изчисляване на икономическите показатели за всяка
мярка (или пакет от мерки), на основата на изходните и
бъдещите условия

 Избор на мерки с желани икономически параметри
 Реалистична оценка до каква степен пълният потенциал
може да бъде оползотворен

Определяне на постижимия потенциал за
ЕЕ (3)
 Анализ на съществуващите условия на енергопотреблението:
 Налични потенциални подобрения
 Ниво на инвестициите за всяка мярка
 Икономическа оценка на разходи-ползи за всяка мярка

Чрез енергийни обследвания на всички сгради и обекти се
определя потенциала за ЕЕ на обектите и икономически
ефективните мерки за ЕЕ

Определяне на постижимия потенциал за
ЕЕ (4)
 ЗЕЕ 2015 за определяне на приложими мерки за ЕЕ (Чл. 36):

 Обследването за енергийна ефективност на сгради в експлоатация

има за цел да установи нивото на потребление на енергия, да
определи специфичните възможности за намаляването му и да
препоръча мерки за повишаване на енергийната ефективност.

 Обследването завършва с доклад и с издаване на сертификат за
енергийни характеристики на сградата.

 Сертифициране за ЕЕ на сгради в експлоатация (Чл. 37):

 Всички сгради за обществено обслужване в експлоатация с

разгъната застроена площ над 250 кв. м, подлежат на задължително
обследване и сертифициране

 Собствениците на сгради са длъжни да изпълнят мерките за

достигане на минимално изискващия се клас на енергийно
потребление, предписани от първото обследване, в тригодишен срок
от датата на приемане на резултатите от обследването

Практически подход 1

Пълен анализ на сградния фонд на общината
и на други обекти, потребители на енергия
1.
2.
3.

Извършване на енергийни обследвания на всички сгради и
обекти
Определя се потенциала за ЕЕ на всички обследвани обекти
и икономически ефективните мерки за ЕЕ
Сумиране на потенциала по целеви групи

Подход 1 е най-точен, но изисква най-много време и ресурси.
Приложението му при разработването на ОПЕЕ е ограничено при
наличието на много необследвани обекти.

Практически подход 2

Анализ на представителни сгради и обекти
1. Извършване на енергийни обследвания на представителни
сгради и обекти от всяка целева група
2. Определя се потенциала за ЕЕ на представителните сгради
и икономически ефективните мерки за ЕЕ
3. Екстраполиране на резултатите по целеви групи
4. Сумиране на потенциала по целеви групи

Подход 2 е по-малко точен, но правилни критерии за
представителност и енергийни обследвания на представителните
сгради/обекти го правят доста надежден на ниво ОПЕЕ. Изисква
по-малко време и ресурси

Практически подход 3

Анализи на основата на данни от информационната
система и оценки, основани на експертно мнение и
предишни енергийни обследвания
1.

Необходимо е за всички сгради да има информация в базата
данни за поне 2(3) години

2.

Прави се бърза оценка на всяка сграда въз основа на цялата
информация за нея (сградни елементи, инсталации, системи и пр.)

3.

Определя се потенциала за ЕЕ и икономически ефективните
мерки

4.

Сумиране на потенциала по целеви групи

Подход 3 е най- неточен, но може да бъде използван при
разработването на ОПЕЕ при наличието на надеждна информация и
добри експерти с опит.

Определяне на програмния потенциал
за ЕЕ на ОПЕЕ
Програмен потенциал за ЕЕ:
Реалистично постижимата разлика между сегашното
енергопотребление и енергопотреблението след прилагане на
подходящи мерки за ЕЕ
Размерът на програмния потенциал за ЕЕ зависи от:

 Съществуващите условия (базова линия)
 Избраните приоритетни обекти и мерки и техният потенциал
за ЕЕ

 Необходимите инвестиции за избраните мерки и наличните
финансови ресурси (финансовата рамка на програмата)

 Реалистичното ниво на прилагане на мерки за ЕЕ
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