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 Концепцията е документ за широко обсъждане и постигане на
консенсус относно приоритетите, обема и възможните
източници за финансиране на програмата
 Одобрената концепция става част от ОПЕЕ

Концепци
я за
ОПЕЕ

Цели на Концепцията за Общинска програма
за енергийна ефективност (ОПЕЕ)
 Въведение и обосновка на необходимостта от Общинска програма
за енергийна ефективност (нова или актуализация)
 Разкрива основата и предпоставките в общината за планиране за
енергийна ефективност
 До голяма степен се основава на информацията за общинските
услуги и обекти и тяхното потребление на енергия (събрани в
общинската енергийна информационна система)
 Предлага технически, икономически и политически приоритети и
цели за обсъждане и постигане на съгласие
 Разкрива възможностите за финансиране на ОПЕЕ и определя
финансовата рамка на програмата
 Определя организацията и отговорностите за разработването на
ОПЕЕ
 Прави препоръки за по-нататъшните стъпки за осигуряване на
успешен процес на планиране за ЕЕ

Съдържание на концепцията за ОПЕЕ
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3.6 Общинско енергопотребление
3.6.1 Източници на информация
3.6.2. Сгради
3.6.2 Улично осветление
3.6.3 Водоснабдяване
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Въведение

 Кратка анотация на общината
 Кратък обобщен преглед на положението в общината по
отношение на потреблението на енергия
 Основни цели на общинското енергийно планиране
 Процесът на общинско енергийно планиране
 Кратък анализ на изпълнението на предишна ОПЕЕ (ако има
такава)
 Индикация за необходимостта от Общинска програма за
енергийна ефективност (нова или актуализация)
 Цели на Концепцията за ОПЕЕ
Project
Identification
Scanning

ENCON Potential
USD, kWh/year
Profit

Simplified
Audit

Detailed Audit
with guarantee

Business Plan
Project
Management

Implementation

Training

Maintenance

Operation

Energy
Management

Визия и цели на общината

Цели:
1. Да определи мястото на енергийната ефективност в общинските
стратегии
2. Да изтъкне енергийната ефективност като средство за подпомагане
постигането на стратегическите цели на общината
Съдържание:
 Описание на визията и стратегическите приоритети на общината,
включени в официалните общински документи
 Кратко описание на целите за главните сектори и приоритетни сфери
(енергетика, околна среда, бизнес развитие, здраве, заетост и пр.)
 Преглед на мястото на енергийната ефективност в одобрените
общински стратегически документи (ако е включена)
 Изтъкване на способността на енергийната ефективност да подпомага
постигането на общинските цели и приоритети

Ако енергийната ефективност не е включена в съществуващите
визия и цели, това ще бъде направено при разработването на ОПЕЕ

Ползи от енергийната ефективност
(примери)
Как ЕЕ може да подпомогне постигането на общинските цели и
приоритети?
Енергетика

Енергоспестяване и намалена нужда от
снабдяване с енергия

Икономика

Намалени разходи за енергия

Околна среда

Намаляване на емисиите както локално, така и
при първичните енергийни източници

Здраве

Намален здравен риск чрез подобряване на
вътрешния климат в сградите

Общински услуги

Подобрено качество и устойчивост на
общинските услуги

Заетост

Увеличена заетост

Общинско управление
Цел:
Да се анализира как в момента се управляват енергията и
енергийната ефективност в общинския сектор

Съдържание:
 Организация и структура на общинската администрация (проста
организационна схема)
 Как са разпределени отговорностите за енергията и енергийната
ефективност между общинските структури и отдели
 Описание на капацитета на различните структури и отдели с
отговорности за енергията и енергийната ефективност и как те си
взаимодействат

Общински бюджет
Цел:
Да опише финансовата основа и ограниченията, които съществуват
за бюджетно и кредитно инвестиране в мерки за енергийна
ефективност в общинския сектор

Съдържание:
 Информация за общинския бюджет, вкл. приходи и разходи,
инвестиционни и кредитни възможности и ограничения
 Годишни разходи на общината за енергия, целеви групи и обекти
с най-големи разходи за енергия
 Как се планират и отчитат енергийните разходи за различните
групи
общински
обекти
(училища,
детски
градини,
административни сгради, културни и спортни обекти, улично
осветление, т.н.)

Финансиране на общински проекти за ЕЕ

Цел:
Да анализира опита на общината с финансиране на проекти за ЕЕ
Съдържание:
 Информация за финансирането на изпълнени или текущи
проекти за ЕЕ в общината
 От какви източници са финансирани и какви схеми на
изплащане се използват
 Икономически последствия от инвестициите
 Проблеми и научени уроци

Нормативна рамка
Цел:
Да опише съществуващата нормативна рамка, която би повлияла на
енергийната ефективност в общинските обекти, както и да анализира
нейното прилагане в общината
Съдържание:
 Обобщение на съответните изисквания на съществуващите закони и
подзаконови нормативни актове (ЗЕЕ, ЗЕВИ, наредби)
 Сградни норми и връзката им с консумацията на енергия
 Съществуваща или планирана сертификация на сгради
 Други общински планове, изисквани по закон и техните предписания,
свързани с енергийна ефективност (напр. Планове за развитие)
 Съответни общински наредби
 Предизвикателства пред общината за изпълнение на нормативните
изисквания по отношение на ЕЕ

Производство и снабдяване с енергия

Цел:
Да направи преглед на енергийния сектор в общината и
възможностите на общинските власти да подобрят неговата
ефективност и устойчивост
Съдържание:
 Основни енергийни източници в общината
 Основни снабдители на енергия и разпределителни системи
 Състояние на производствените и разпределителните съоръжения
и инсталации, както и установени загуби, възраст, ефективност,
планове за обновяване и др.
 Възможности за използване на ВЕИ в общината

Потребление на енергия в общината

Цел:
Да направи преглед на потреблението на енергия в общината и на
ориентировъчния потенциал за подобряване на енергийната
ефективност
Съдържание:
•

Кратко описание на използваната информационна система за
енергопотреблението, вкл. необходимата информация и как тя се
събира

•

Главни резултати и анализ на наличната информация на ниво
община

•

Описание на групите общински потребители на енергия, основните
им технически параметри, експлоатация и основни проблеми
Разпечатки и графики от информационната система са ценна
илюстрация

Годишно потребление на енергия в общината,
2015 г.

Годишно
потребление на
енергия

Сектор

МВч
Общински сгради

(брой
сгради)

Улично
осветление

(км)

%

Годишни
разходи за
енергия
лева

%

Водоснабдяване
Други
ОБЩО

-

100

100

Общинско потребление на енергия и енергийни
разходи
 Избрани графики
Динамика на енергопотреблението по сектори

Разходи за енергия по години

Общинско потребление на енергия –
Сгради

Сектор

Бр.

Площ
[м²]

Начин на
отопление

Годишно
потребление
на енергия
MWh kWh/m²

Дял
[%]

Административен
Образование
Здравеопазване
…
ОБЩО

 Описание на общинските сгради
 Условия в сградите: достатъчност на
отоплението, качество на
осветлението, наличност на топла
вода, проблеми
 Потенциал за повишаване на ЕЕ

100

Годишни
енергийни
разходи

Общинско потребление на енергия – Улично
осветление

Street
lighting loop

Трансформа
тор
[kW]

Брой осветителни тела
Инсталира
ни

Работещи

ОБЩО

 Описание на главните технически параметри

 Описание на експлоатацията и разходите
 Главни проблеми
 Потенциал за повишаване на ЕЕ

Електропотребление
[kWh/год.]

Годишни
разходи за
енергия
[лв]

Бариери пред енергийната ефективност

Цел:
Да се анализират главните бариери пред енергийната ефективност в
общината и да се предложат начини за преодоляването им
Съдържание:
 Описание на бариерите от технически, нормативен, финансов,
организационен характер и такива, свързани с осведомеността
 Посочете начини за преодоляване/намаляване на въздействието
на бариерите

Какво може да се направи за преодоляване
на бариерите?

Наблюдение/база данни

Промяна на регулациите

“Пакетиране” на проекти

Мотивация

Активно търсене на
финансиране

Обучение

Общинското енергийно планиране е средство за
преодоляване на много бариери
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1. Политически цели на ОПЕЕ
Цели на ОПЕЕ:
1)

Да ситуира ЕЕ сред целите за развитие на общината и да проучи
нейните положителни въздействия върху тях

2)

Да изследва ползите, които ЕЕ може да донесе на общинските
обекти, бюджет и околна среда

Съдържание:
 Индикативно описание на ползите от ЕЕ за общината като
политически цели, които могат да бъдат постигнати чрез
изпълнението на ОПЕЕ
 Подчертаване на тези ползи от ЕЕ, които са най-валидни за вашата
община, напр.

Намаляване на енергийните разходи и съответно намаляване
на тежестта върху общинския бюджет

Намаляване на вредните емисии

Създаване на работни места
По-подробно специфични цели за ЕЕ ще бъдат разработени в ОПЕЕ

2. Приоритети на ОПЕЕ
Кои целеви групи и обекти трябва да бъдат приоритизирани?
 Обекти с най-високо потребление на енергия (кВч/год.)
 Сгради с високо специфично енергопотребление (кВч/м2)
 Обекти с готови планове (и бюджет) за обновяване (добавяне на EE)
 Сгради с нисък енергиен комфорт, особено такива, обитавани от
деца, напр. детски градини и училища
 Улично осветление с ниско ефективни осветителни тела и без
контролна система
 Стари помпени станции с високо потребление на енергия и ниска
производителност
Най-висок потенциал за ЕЕ и икономическа ефективност трябва да
бъдат най-важен критерий за включване на общински обекти в
ОПЕЕ

3. Финансиране на ОПЕЕ



Препоръка за отделяне на енергийните разходи от други
бюджетни разходи и постоянното им наблюдение



Подчертаване на важността и необходимостта от включване на
разходи за ЕЕ в бъдещи бюджети



Преглед на възможните финансови източници и схеми, които са
налични и могат да бъдат използвани от общините за
финансиране на ЕЕ

Възможни източници и схеми за
финансиране на ОПЕЕ
 Собствени бюджетни средства на общината
 Грантови програми и финансови схеми, подпомагани от държавата
 Банкови заеми от търговски банки
 Преференциални заеми, администрирани от местни банки
 Грантове
донори

и заеми от международни финансови институции и

 ЕСКО финансиране
 Финансиране на лизинг
 Частни инвестиции

Наличието на разработена общинска програма за ЕЕ е важно
при кандидатстване за финансиране

4. Организация и отговорности
Общински екип за енергийна ефективност – главна роля за
ОПЕЕ
 Мандат, отговорности, роля и
основни дейности на екипа и
неговия ръководител
 Схема на общинската
администрация, показваща
мястото и връзките на екипа за
ЕЕ и ролята на другите общински
звена
 Членове на екипа за ЕЕ

Mayor

Mayor

Vice
Mayor

Vice
Mayor

Economy

Housing

Education

Vice

Energy Efficiency
Team Leader
Assisting
Staff

Assisting
Staff

Treasury

Finances

Investments

Energy

Environment

Housing

Assisting
Staff

Education

Health

Construction

Мандат на общинския екип за ЕЕ

 Позиция в схемата на общинската администрация:

Временна работна група или постоянно звено?

Самостоятелна единица или част от съответна общинска единица?

Връзка с процеса на вземане на решения в общината

Координационен мандат (хоризонтална и вертикална координация)
 Роля и отговорности:


За политиката за EE на общината



За цялостния процес на общинско енергийно планиране (процесът
на разработване и изпълнение на ОПЕЕ)



За индивидуалните проекти в ОПЕЕ

 Ресурси за функционирането на общинския екип за ЕЕ:


Специалисти



Финансиране



Материална база



Оборудване

Обособен екип за ЕЕ в общинската
администрация
Mayor
Кмет

Vice .Mayor
Зам
кмет
Housing
Инвестиции

Зам.-кмет
Vice Mayor
Economy
Икономика

Vice Mayor
Зам.-кмет
Education
Образование

Energy Efficiency
Екип
за ЕЕ
Team Leader

Finance
Финанси

Energy
Енергия

…
…

Housing
Строителство

Образование

Координационен мандат на екипа за ЕЕ:
вертикална и хоризонтална координация

Общински екип за енергийна ефективност,
интегриран в структурите на общинската
администрация
Кмет

Зам. кмет
Инвестиции

Зам. кмет
Финанси

Зам. кмет
Образование

Ръководител
на екип ЕЕ

Финанси
Finance

Член на екипа

Енергия

Член на екипа

…
…

Строителство

Член на екипа

Образование

Член на екипа

Партньори/заинтересовани страни за
изпълнението на ОПЕЕ
 Тези, чийто интереси ще се повлияят от ОПЕЕ или тези,
чиято дейност има въздействие върху ОПЕЕ
 Тези, които притежават информация, ресурси и
експертиза, необходими за формулиране и изпълнение
на ОПЕЕ
 Тези, които контролират съответни инструменти за
изпълнение

Заинтересовани страни, които ще имат дългосрочна роля
или ангажименти за изпълнението на ОПЕЕ, трябва да
бъдат определени и ролята им в ОПЕЕ описана

Партньори за изпълнението на ОПЕЕ
Финансови институции
Комунални фирми

Изпълнители

Местни медии

ЕСКО фирми

Mayor

Консултанти
Граждани

Доставчици

Vice Mayor
Housing

Vice Mayor
Economy

НПО
Vice Mayor
Education

Energy Efficiency
Team Leader

Finance

Energy

…

Housing

Education

Участието на партньори има серия от
предимства
 Прозрачност и демократичност на процеса
 Използва се по-голям капацитет
 Широкият консенсус е важен за подобряване на качеството,
ефективността и легитимността на всяка общинска програма
 Осигурява се по-широка подкрепа за мерките по програмата
 Широкият консенсус и чувството за участие в планирането
осигурява дългосрочното приемане и жизнеспособност на
стратегиите и мерките

Заинтересованите страни трябва да бъдат включени в процеса на
общинско енергийно планиране в неговото начало и трябва да им се
дава възможност да влияят върху неговите важни стъпки

Как да се включват заинтересованите страни в
ОПЕЕ
Различни степени на включване:
 Информиране – Предоставяне на информация
 Консултиране – Двустранна комуникация: обмен на информация и мнения
 Включване – Интерактивни дискусии и диалог, в допълнение на
съществуващия процес на вземане на решения
 Сътрудничество – Представители на заинтересованите страни действат
като активни членове на екипа при формулиране и препоръчване на
алтернативни решения. Окончателните решения се вземат от
представителите на местните власти
 Партньорство – Форма на съвместно вземане на решения на основата на
взаимно споразумение
 Упълномощаване – Решенията се вземат от група или организация със
специално делегирани права от властите

Комуникацията е критична за успешното партньорство

4.5. По-нататъшни стъпки

Формално създаване на Екип по EE
Одобрение на Концепцията за ОПЕЕ от общинската
администрация
Разработване на Общинската програма за ЕЕ

Резултати от Фаза 1

Mayor

Mayor

Vice
Mayor

Vice
Mayor

Economy

Housing

Education

Vice

Energy Efficiency
Team Leader
Assisting
Staff

Assisting
Staff

Treasury

Finances

Investments

Energy

Environment

Housing

Assisting
Staff

Education

Health

Construction

Екип за ЕЕ
създаден

Общинска
информационна система
- създадена

Енергийни анализи
извършени

Концепци
я за
ОПЕЕ

Цели и приоритети
на ОПЕЕ

Бариери

идентифицирани

предложени

Общинската администрация обсъжда и одобрява
Концепцията за ОПЕЕ

Въпроси?

Министерство на
енергетиката
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