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1 Въведение
Резюме

Съдържание на Общинска програма за
енергийна ефективност (ОПЕЕ)

1. Въведение
 Общината – кратка
общински обекти

информация:

общински

сектори

и

услуги,

 Основание за разработване на ОПЕЕ
 Обобщена оценка на наличието на потенциал за ЕЕ в общинските
обекти
 Процесът на общинско планиране за ЕЕ
 Кратка информация за съдържанието на ОПЕЕ
Decision to Start

Description of present situation

Stage 1
Development of Concept Paper
Concept Paper
Development of MEEP Municipal Energy Efficiency Plan

Stage 2

Approval of MEEP
Implementation
Evaluation and
adjustment

Stage 3

2. Изходно състояние

 Визия и цели на общината
 Нормативна рамка
 Общинско управление на енергията
 Производство и снабдяване с енергия
 Екологични проблеми, свързани с енергопотреблението
 Общинско енергопотребление
 Финансова рамка на общината за финансиране на ОПЕЕ
 Бариери за повишаване на енергийната ефективност в
общината

Оценката на изходното състояние до голяма степен се базира
на Концепцията за ОПЕЕ

3. Цели и стратегия на ОПЕЕ

 Стратегически цели на ОПЕЕ в контекста на
националната политика за ЕЕ (национална стратегическа
рамка) и регионалните приоритети
 Връзка с други стратегически и политически цели на
общината
 Специфични цели за енергийна ефективност
 Приоритети на ОПЕЕ

Връзка на целите на ОПЕЕ с други
общински стратегии

Общинска
стратегия

Сратегия за
развитие

Стратегия за
опазване на
околната среда

Финансова
стратегия

Общинска програма за енергийна ефективност

Социална
стратегия

Подход за разработване на умни (SMART)
програмни цели

 Specific / Специфични – Каква е точната цел, бъдете точни
за това, което ще се постигне. Целта трябва да е ясно
дефинирана
 Measurable / Измерими – Определяйте целите количествено.
Това дава възможност да се оцени прогреса към
постигането им
 Achievable / Постижими – Не искате ли твърде много?
Налице ли са необходимите ресурси за постигане на целите
(хора, средства, оборудване, материали, време)?
 Relevant / Уместни – Целите трябва да са свързани с
главната цел и да спомагат за нейното постигане
 Time-bound / Обвързани със срокове – Кажете кога, в какъв
срок ще бъде постигната целта (за 1 година? До февруари
2018?)

SMART стратегически цели за общините
(примери)

Намаляване на енергопотреблението в общинските обекти с 30% до
2020 г.
Намаляване на емисиите на парникови газове с 32% до 2020 г.
Увеличаване на използването на възобновяема енергия до 27% от
общото енергопотребление до 2020 г.
Подобряване на уличното осветление чрез осигуряване на 100%
осветление според стандартите до 2020 г.
Намаляване на енергийните разходи от общинския бюджет с 21% до
2020 г.

SMART специфични цели
Целите трябва да бъдат ясно и стегнато формулирани и да казват
какво ще бъде направено, в какво количество, къде и до кога

Примерни специфични цели:
 Обновяване на сградата на общинската администрация за
намаляване на енергийните й разходи с 34% до 2017 г.
 До
2020
г.,
намаляване
на
средното
специфично
енергопотребление (kWh/m²) в сградите на училищата с 20% в
сравнение с изходното ниво, при осигуряване на
нормативните нива на отопление
 Статутът и отговорностите на екипа за ЕЕ формално са
одобрени от Общинския съвет до Март 2016 г.
 Завършени енергийни обследвания на 9 училища до 2017 г.

Избор на приоритети на ОПЕЕ
(вж. лекция на тази тема)
Избор на приоритети се налага за оразмеряване на ОПЕЕ спрямо
финансовата рамка и ограниченията на ресурси, капацитет и време:

 Определяне на набор от критерии за
избор на приоритети

 Определяне на приоритетни целеви
групи и обекти

 Определяне на постижимия потенциал
за ЕЕ

 Определяне на реалистичното ниво на
прилагане на мерки за ЕЕ
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 Определяне размера на програмния
потенциал за ЕЕ

Най-висок потенциал за ЕЕ и икономическа ефективност трябва да
бъдат най-важен критерий за включване на общински обекти в ОПЕЕ

4. Планирани дейности за ЕЕ

 Технически мерки в
сградите/обектите

 Обща експлоатация и управление
на сградите/обектите – измерване,
енергиен мониторинг, енергиен
мениджмънт, др.

 Дейности за обучение,
разпространяване на информация и
повишаване на осведомеността

Energy consumption
[kWh/m²week]
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Основни сфери за прилагане на мерки за ЕЕ
в сградите/обектите
 Сгради






Сградна обвивка
Вътрешни отоплителни системи
Вътрешно и външно осветление
Начини на ползване, експлоатация и
управление

 Улично осветление

 Подмяна на осветителни тела и лампи
 Системи за контрол
(включване/изключване)

Изборът на мерки за ЕЕ в отделни обекти и техните параметри
се извършва в процеса на енергийно обследване
(следват лекции на тази тема)

Дейности за обучение, разпространяване
на информация и повишаване на
осведомеността в ОПЕЕ


Меки мерки за ЕЕ в допълнение и подкрепа на
техническите и експлоатационни мерки за ЕЕ Осигуряват по-добро оползотворяване на потенциала за
енергоспестяване



Начин да се популяризира ЕЕ и да се приобщят други
заинтересовани страни и партньори



Средство
да
се
популяризират дейностите
на
общинските власти и да се получи обществено
одобрение за тях

Прилагането само на технически мерки често не е достатъчно
да доведе до трайна промяна в енергопотреблението

Целеви групи на дейностите за
обучение, информиране и
повишаване на осведомеността
 Екипът за ЕЕ
 Ръководителите на общината и на отделните обекти
 Персоналът за поддръжка и персоналът, работещ по
енергийната ефективност в обществени сгради
 Персоналът на общинските обекти
 Ученици и учители в училищата
 Заинтересовани страни: потенциални партньори, донори,
спонсори
 Обществеността в общината

Някои препоръки за успех

 Дейностите за обучение и информиране трябва да се планират, да
са фокусирани и с ясни цели
 Дейностите за обучение и информиране трябва да започнат още в
началото на процеса на енергийно планиране
 Спецификата на всяка целева група трябва да се вземе предвид
когато се подбират подходите за обучение или информиране
 Използвайте послания, специфични за всяка целева група, които да
са прости, кратки, съдържателни, интересни, често повтарящи се
 Бъдете конкретни, използвайте факти, за да мотивирате
 Използвайте
професионални
професионалисти да ви помагат
информационни материале)

подходи
(използвайте
при разработването на

 Създайте мрежи за разпространяване на информация и добри
практики

Описание на планираните дейности в ОПЕЕ

Структурирано описание (по целеви групи) на проектите за ЕЕ,
които трябва да бъдат изпълнени в избрани сгради и обекти,
включително индикативна информация за:
 Целите на проекта
 Мерките, които ще се предприемат
 Очакваните енергийни спестявания
 Очакваните разходи за проекта
 Очакваното време за изпълнение на проекта
 Очакваното намаление на емисии на CO2
 Възможни партньори за изпълнението на проекта
Въпреки че по-нататъшна детайлизация ще бъде необходима за
някои проекти (напр. на основата на планирано обследване, на
оосновата на проведени търгове и т.н.), нивото но подробност при
представяне на проектите трябва да е достатъчно, за да се избегне
по-нататъшна дискусия по отношение на смисъла и обхвата на
различните проекти

Таблица за изпълнение на дейностите в ОПЕЕ
Дейност

20xx

20yy

20zz

20ww

20qq

Поддържане на информацията











Енергийно обследване на 9
сгради: …….(списък)







Изпълнение на проекти за ЕЕ в 9
сгради: …….(списък)



Обучение на енергийни
мениджъри на сгради







Енергийно обследване на
уличното осветление







Изпълнение на проекти в
уличното осветление



Информационна кампания за
общинските служители
Други





5. Планирани ползи от изпълнението на
ОПЕЕ
 Намаляване на
енергопотреблението /
енергоспестяване

 Спестяване на финансови
средства

 Ползи за околната среда

 Допълнителни ползи

kWh

Потенциал за енергоспестяване на ОПЕЕ
Сектор

Образование
Здравеопазване
Администрация
Социални грижи
Улично
осветление
Други

Общо

Сегашно
потребление
kВч/год.

След проекти за
ЕЕ
kВч/год.

%
спестявания

Годишни енергийни спестявания
по енергоносители
Енергоносител
Електроенергия (kВч)
Топлоснабдяване (kВч)
Течно гориво (тона)
Въглища (тона)
Газ (м³)
Дърва (м³)

Други

20xx

20yy

20zz

20ww

Общо

Икономия на финансови средства
Област на икономиите

20xx

20yy

20zz

20ww

x

x+y

x+y+z

x+y+z+w

Електроенергия в сградите
Топлоенергия в сградите
Поддръжка на сградите
Електроенергия в уличното
осветление
Поддръжка на уличното
осветление
Общо спестявания (1)
Разходи за поддръжка (2)
Нетни годишни спестявания
(1) – (2)
Акумулирани нетни
спестявания

Общо

Екологични ползи

Намаляване на вредни емисии както локално, така и при
първоизточниците
Ползи:
 Намалени

емисии
поради
намалено
потребление
енергоизточници в местните котелни в общинските сгради

на

 Намалени емисии от топлофикационните централи
 Намалени емисии от електрическите централи, произвеждащи
електроенергия

Намалени емисии на парникови газове от
планираните мерки в ОПЕЕ

 Входни данни за изчисленията:
 Енергийното потребление по енергоносители, използвани
в общинските обекти
 CO2
Емисионен
енергоносители

коефициент

на

използваните

 Очакваните годишни спестявания по енергоносители

Допълнителни ползи
 Подобрено качество и устойчивост на общинските услуги
 Подобрена среда в сградите
 Подобрено състояние на сградите, системите и съоръженията
 Повишава осведомеността за енергийната
вземане на решения от общинските власти

ефективност

при

Допълнителните ползи се измерват трудно, но трябва да бъдат
описани в ОПЕЕ
Понякога допълнителните ползи от ОПЕЕ може да бъдат “по-ценни”
за ползвателите на сградите от енергийните спестявания

6. Финансиране на ОПЕЕ

 Необходими инвестиции за изпълнението на ОПЕЕ
 Финансови източници и схеми
 Финансов план
 Икономическа ефективност на ОПЕЕ

Необходими инвестиции за
изпълнението на ОПЕЕ
Какви инвестиции са необходими за изпълнение на описаните
дейности и мерки в ОПЕЕ?
Инвестиционни разходи за:


Прилагане на техническите проекти и мерки за ЕЕ



Договориране на външни консултанти и специалисти
(енергийни обследвания …)



Разходи за организиране на обучение, информационни
кампании и пр.



Обучение на персонала



Разходи за мониторинг



Възнаграждения на Екипа за ЕЕ, ако не са включени в
общинския бюджет



…………

Инвестиционен план на ОПЕЕ (бюджет)

Целеви групи/ Инвестиция
Проекти
за проекта
Целева група 1
Проект 1.1

Целева група n
Проект n.n

Общо

20xx

20zz

20yy

20vv

Общо

Финансови източници и схеми
Кратко описание на идентифицираните
източници и схеми за финансиране на ОПЕЕ:

подходящи



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 и заеми от международни финансови институции и
донори



ЕСКО финансиране



Финансиране на лизинг



Публично-частно партньорство
Има специални презентации на тази тема

Финансиране на ОПЕЕ – Финансов план

Финансови източници
Общински бюджет
Заеми
Грантове
ЕСКО
Други
Общо инвестиции:

20xx

20zz

20yy

20vv

Общо

Финансиране на ОПЕЕ –
Икономическа ефективност

 Икономическа ефективност на инвестициите
 Обобщени парични потоци
 Анализ на чуствителността

Икономическа ефективност на
инвестициите
Ефективност на инвестициите за изпълнение на ОПЕЕ, без да се
вземат предвид последствията от предложения финансов план
20xx
Инвестиции
Нетни
спестявания
Срок на
откупуване
NPV (*)

Лв.
Лв./г.
Год.
Лв.

NPVQ (*)
IRR (*)
Срок на
изплащане

%
Год.

20zz

20yy

20vv

Общо

Икономическа ефективност на ОПЕЕ

Пример от ОПЕЕ на община Видин

Целева
група
Училища
Детски
градини
Улично
осветление
ОБЩО:

мВч

лева

лева

Срок на
откупуване
год.

277

32000

167000

5,2

176

17300

72000

4,2

490

58520

352000

6,0

940

107810

591000

5,4

Годишна икономия

Инвестиция

Обобщени парични потоци

Ефективност на инвестициите за изпълнение на ОПЕЕ, като се вземат предвид
последствията от предложения финансов план (лихви по заеми, данъци,
гаранции, т.н.)
20xx
Инвестиции
Финансиране:
Общински бюджет
Грант
Заем
Разходи за обслужване на
дълга
Нетни спестявания
Нетен паричен поток
Акумулиран паричен поток
Сегашна стойност (PV)
Акумулирана PV

20zz

20yy

20vv

Общо

7. Индикативна таблица на ОПЕЕ

Целева
група/обект

Дейност

Цели

Планирана Финансови Срокове
инвестиция източници
(лв.)

Партньори /
изпълнители

8. Организация на изпълнението на ОПЕЕ

 Годишни планове за действие
 Управление на ОПЕЕ – Екип за EE
 Партньори за изпълнението на ОПЕЕ

Годишен план за действие 20xx
Детайлен план за 1 година, включващ всички задачи и проекти за
годината:
Дейност

Отговорник

1.

Формално създаване на Екип за ЕЕ

2.

Обучение на Екипа за ЕЕ

Зам.-кмет

3.

Създаване на информационна система

Екип за ЕЕ

4.

Търг за енергийно обследване на 9
училищни сгради (по списък)
Енергийно обследване на 9 училищни
сгради

5.
6.

Технически проекти за 9 училищни сгради

7.

Изпълнение на проект в сградата на
училище 1
Изпълнение на проект в сградата на
училище 2
Информационна кампания за ЕЕ в
училищата
Годишен план за действие за следващата
година

8.
9.
10.
11.

Годишен отчет за изпълнение на ОПЕЕ

12.

.......

Кмета

Екип за ЕЕ
Екип за ЕЕ
Екип за ЕЕ

Екип за ЕЕ

Бюджет

Начало

Край

Управление на ОПЕЕ - Общински екип за ЕЕ

Какво включва ОПЕЕ?
 Мандат, отговорности, роля и
основни дейности на екипа и
неговия ръководител по отношение
изпълнението на ОПЕЕ
 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

Общински екип за ЕЕ : задачи в ОПЕЕ

 Опериране на информационната система – събиране на данни и
анализ на информацията
 Разработване на Концепцията за ОПЕЕ
 Разработване на ОПЕЕ
 Мобилизиране на средства за изпълнение
разработване на апликации за финансиране

на

ОПЕЕ

–

 Управление на изпълнението на ОПЕЕ – разработване и
изпълнение на годишни планове за действие
 Координиране на работата на общинските отдели и експерти,
участващи в разработването и изпълнението на ОПЕЕ
 Търгове, договори и координация на външни консултанти и
изпълнители
 Наблюдение и оценка на изпълнението на ОПЕЕ
 Докладване
 Актуализация и корекции на ОПЕЕ, последващи програми

Партньори за изпълнението на ОПЕЕ
(актуализация на основата на
Концепцията за ОПЕЕ)
Финансови институции
Комунални фирми

Изпълнители

Местни медии

ЕСКО фирми

Mayor
Mayor

Консултанти
Граждани

Доставчици
Vice Mayor
Vice
Mayor
Housing
Housing

Vice Mayor
Vice
Mayor
Economy
Economy

Vice Mayor
Vice
Mayor
Education
Education

Energy Efficiency
Energy
Efficiency
Team Leader
Leader

Finance
Finance

Energy
Energy

…

Housing
Housing

Education
Education

НПО

9. Наблюдение, оценка и докладване

 Наблюдението и оценката на изпълнението на ОПЕЕ са важни
инструменти за управление
 ОПЕЕ трябва да съдържа план за годишен мониторинг и
оценка на всички включени дейности
 Резултатите следва да бъдат отразени при разработването на
следващите Планове за действие или при актуализация на
ОПЕЕ
 Предвижда се докладване на изпълнението на ОПЕЕ - както
пред местните ръководни органи, така и пред националните
(АУЕР)
kWh

?

15

10

5

°C
-20

-10

0

10

20

Наблюдение и оценка

 Осигуряват непрекъсната обратна информация за нивото, до което
програмата постига целите си
 Идентифицират потенциални проблеми на ранен етап и показват
необходимостта от междинни корекции
 Наблюдават ефективността, с която се изпълняват отделните
компоненти на програмата и предлагат подобрения
 Оценяват степента, до която програмата е в състояние да постигне
главната си цел
 Подобряват дизайна на програмата. Процесът на избиране на
показатели за наблюдение на изпълнението е тест за обосноваността на
избраните цели и дейности и може да доведе да подобряване на дизайна
на програмата
 Интегрират мнението на заинтересованите лица
 Осигуряват насоки за планиране на бъдещи програми

Процесът на наблюдение и оценка (M&E)
Планиране за M&E: индикатори,
участници
Програмиране на процеса за M&E:
методология
Събиране на информация
Анализ на информацията
Докладване
Действие

Количествени показатели за
изпълнение на ОПЕЕ
 Енергийни спестявания: … kВч (електроенергия, тонове гориво…)
 Спестяване на средства: … (лв.)
 Екологични ползи: … (тонове спестени емисии на парникови газове
и други вредни емисии)
 Подобрен комфорт: намалено отклонение от нормите, повишена to в
стаите, …
 Подобрени общински услуги: % от дължината на улиците със 100%
осветление по нормите…
 Нови работни места: брой
 По-малко здравни проблеми: % на намаление на отсъствията по
болест…
 …

kWh

Наблюдение и оценка на количествените
показатели за изпълнение на ОПЕЕ

Показател

Единица

Енергийни
спестявания

kВч

Спестяване на
средства

лв.

Спестени емисии на
парникови газове

тона

Нови работни места

бр.

Други

Планирано Постигнато

Разлика

Наблюдение и оценка на финансовите
показатели на ОПЕЕ
Единица

Планирано Постигнато

MEEP financing:
- Общински бюджет

лв.

- Грант

лв.

- Заем

лв.

Общи инвестиции и разходи

лв.

Нетни спестявания
Срок на откупуване*
IRR*

лв. /год.
год.
%

* Оценени след завършване на програмата

Коментар

0. Резюме

 Резюмето трябва да представи ОПЕЕ в кратък формат
(не повече от 3-4 страници)
 Резюмето трябва да включва главните елементи на
ОПЕЕ: цели, главни дейности, необходими инвестиции,
ползи и най-важните икономически показатели
 Резюмето
трябва
да
има
завършеност
самостоятелен документ или публикация

като

Резюмето е първо в съдържанието на ОПЕЕ, но се разработва
последно

Резултати от Фаза 2

Mayor

Mayor

Vice
Mayor

Vice
Mayor

Economy

Housing

Education

Vice

Energy Efficiency
Team Leader
Assisting
Staff

Assisting
Staff

Treasury

Общинска програма за ЕЕ
разработена

База данни за
сградите
функционираща

План за действие за
първата година
разработен

Финансови
източници и схеми
описани

Finances

Investments

Energy

Housing

Education

Health

Construction

Екип за ЕЕ
институционализиран

Общински специалисти
обучени

Общинска програма за енергийна ефективност
(за одобрение и изпълнение)

Environment

Assisting
Staff

Въпроси?

Министерство на
енергетиката

Проект BG04 - 04 – 05 – 13 - 09
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Инж. Николай Енчев
Тел 0887 593735
E-mail: casdkar@rozabg.com

