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Проект
BGR/SGR/OP5/CORE/CC/12/09
„Иновативно и ефективно
управление на енергийните
потоци в обществени сгради в

община Бургас” , реализиран с
финансовата подкрепа на ПМП
на ГЕФ

условия

на

децентрализация

и

разширяване правомощията на местното
самоуправление, общините придобиват
все

по-значителни

функции

в

управлението на енергията.
Енергийното планиране и рационалното
използване

на

енергийните

ресурси,

производството и доставката на енергия
се превръщат в основен компонент на
политиката за устойчиво развитие на
всяка община.
Осъзнавайки

необходимостта

предприемане

на

противодействие
изменения,

мерки

на

както

от
за

климатичните
и

следвайки

европейската и националната политика,
поетите ангажименти по Протокола от
Киото

и

подписването

на

„Споразумението на Кметовете”, Община
Бургас води целенасочена политика за
въвеждане
ефективност

на

мерки

за

в обществени

енергийна
сгради и

популяризиране на възможностите за
използване

на

ВЕИ

технологии

отопление в обществени сгради.

за

Този документ обобщава резултатите от

Една от идентифицираните причини за

проект

това е липсата на информираност у

„Иновативно

и

ефективно

управление на енергийните потоци в

потребителите

обществени сгради в община Бургас”,

възможностите

целящ

практически

да демонстрира иновативен

модел

за

на

сградите

за

относно

прилагане

мерки

за

пестене

на
на

надграждане

на

енергия, както и липсата на капацитет

мерките

за

на

конвенционалните

управителите

обществените

енергийна ефективност в обществени

сгради

сгради.

мениджмънт и качествено управление

Въпреки, че през последните години

на енергийните потоци.

община

Потенциалът

Бургас

е

инвестирала

за

на

ефективен

за

енергиен

намаляване

на

значителни средства във въвеждането

емисиите на регионално и местно ниво

на

в

е голям и настоящият проект е отличен

обществените сгради – цялостно или

пример за съвместните усилия, които

частично

са

енергоефективни
саниране

мерки
на

сградите,

необходими

инсталиране на слънчеви колектори за

планираните

БГВ,

Документът

подмяна

на

топлоенергия,
газифицирането

източника

на

включващо
на

сгради

процесите,

за

постигане

емисии

към

описва
методите

на

2020г.
накратко

и

опита

от

и

проекта като целта е да представи

монтирането на термопомпи, все още

насоки и мотивация за местните и

не е оползотворен пълният потенциал

регионални

на икономии в санираните сгради.

подобни дейности.

власти

да

предприемат

Проектът е съвместна инициатива на Регионалната Агенция за Управление на
Енергията – Бургас (БРАУЕ) и на Община Бургас. БРАУЕ е неправителствена
организация, създадена през 2005г., за да допринесе за устойчивото развитие и
ефективно управление на енергията в общините от Черноморския Регион.
Реализираният 18 месечен проект съответства изцяло на приоритетите на
Община Бургас и способства за постигане на енергийните цели на общината,
заложени в „Стратегията за устойчиво енергийно развитие 2010 – 2020г.”, а
именно за намаляване на енергийното потреблението в обществени сгради и
повишаване

информираността

и

капацитета

на

ръководителите

на

обществените институции за ефективен енергиен мениджмънт.
Стойността на проект „Иновативно и ефективно управление на енергийните
потоци в обществени сгради в община Бургас” бе 344 260 лв. и се реализира с
финансовата подкрепа на Програмата за малки проекти (ПМП) на Глобалния
екологичен фонд (ГЕФ).
ПМП на ГЕФ стартира през 1992 г., за да насърчава дейности, породени от
хората и насочени към глобални проблеми в областта на околната среда. ПМП
цели да постигне ползи от глобален характер в петте Тематични области на ГЕФ:


опазване на биоразнообразието



смекчаване на изменението на климата



опазване на международни води



предотвратяване на деградацията на почвата (основно опустиняване и
обезлесяване) и



ограничаване разпространението на устойчиви органични замърсители

В момента ПМП се изпълнява в 122 страни в света. България кандидатства за
разкриване на ПМП за страната през 2002 г. и от тогава до днес са
съфинансирани 91 проекта на стойност над 3 милиона щатски долара.

По данни на EUROSTAT крайната

на

енергията

в

три

пилотни

енергоемкост на всички сектори в

обществени сгради в община Бургас

България все още е два пъти по-

 Повишаване на компетенциите

голяма от средната за страните на ЕС,

и капацитета на управленския екип

макар

на обществените сгради за ефективен

че

напредък.

има

законодателен

Един

енергийни

от

основните

консуматори

Черноморския

регион

е

в

сградният

фонд, който е с изключително лоши

енергиен мениджмънт на сградата
 Повишаване

на

информи-

раността и провокиране на енергийно
отговорно поведение в потребителите

енергийни характеристики.
Община Бургас е една от първите

Внедряването

общини

мониторингови

в

България

европейската

подписала
инициатива

„Споразумение

на

присъединяването

Кметове”.

си

С

общината

се

на

енергийни

системи

(ЕМС)

в

обществените сгради ще допринесе и
за въвеждането на международния
стандарт

50001,

който

поставя

задължава да надмине т.н. цели 20-

изискване

20-20 до 2020 г. Сградите общинска

поддържат системи, чрез която се

собственост на Бургас са 178 броя с

определя

РЗП 411 063 m2. Излъчените емисии

консуматори

от общинският сграден фонд през

дефинират цели за намаляване на

2005 г. са 17 615 t CO2, а за 2010 г. са

консумацията чрез оптимизиране на

16 521 t CO2.

енергопотреблението.

Основната

цел

на

намаляване

вредните

емитирани

от

проекта
емисии

консумацията

е

Целева

да

се

разработят

кои

група

са

на

на

и

основните

енергия

проекта

и

се

бяха:

СО2

управленския и технически персонал

на

на обществени сгради, посетители на

енергия в обществени сгради чрез

обществени

внедряване на системи за енергиен

служители, проектанти и експерти в

мониторинг.

областта. Непреки бенефициенти от

Специфични цели на проекта:

проекта са гражданите на община

 Въвеждане

на

иновативни

системи за мониторинг потреблението

сгради,

общински

Бургас, енергийните агенции, НПО,
местния бизнес и т.н.

Проект

„Иновативно

обществени
надграждане

и

сгради
на

в

ефективно
община

управление

Бургас”

конвенционалните

на

енергийните

потоци

предложи

иновативен

модел

мерки

за

енергийна

ефективност

в
за
в

обществените сгради, съчетано с програма за обучение на ръководителите на
обществените ведомства в областта на енергийния мениджмънт и редица
кампании за повишаване информираността на посетителите на обществените
сгради относно възможностите за пестене на енергия.
Параметри на проекта
Водеща организация:

БРАУЕ

Партньор:

Община Бургас

Продължителност на проекта:

18 месеца (февруари 2012 – август 2013)

Обща стойност на проекта:

344 260 лв

Финансираща организация:

Програмата за малки проекти на ГЕФ

Реализирани са всички оперативни цели, които проектът е набелязъл:
Сформиран бе екип от трима човека

За

за

проекта до местните и регионални

управление,

изпълнение

и

представяне

на

на

мониторинг на проектните дейности.

медии

Екипът провежда периодични срещи с

прессъобщения

партньорите по проекта – община

етап от изпълнението на проектните

Бургас и външните изпълнители.

дейности. Разработени и отпечатани

За популяризиране на дейностите и

бяха информационен лист и банер на

резултатите по проекта сред широката

проекта, информационни табели за

общественост

пилотните сгради, както и настоящата

се

проведоха

две

пресконференции в община Бургас.

бяха

напредъка

разпространявани
на

всеки

по-важен

брошура с резултатите от проекта.
В рамките на проектите дейности,
през

м.

Септември

2012г.

трите

пилотни сградите по проекта бяха
напълно санирани със средства от
община

Бургас

и

в

последствие

проектирани и монтирани енергийни
мониторингови системи (ЕМС).

Благодарение

на

въведените

в

Разработен

бе

софтуер

за

експлоатация ЕМС в пилотните сгради

дистанционен мониторинг, събиране,

се

анализ и визуализиране на данни от

предостави

тарифиране

възможността

за

енергията

и

на

дистанционно

управление

на

системи

за

енергиен

Софтуерът бе необходим, за да се

енергийните потоци, в резултат на

систематизират

което

параметри

значително

се

повишава

мониторинг.

наблюдаваните

и

извърши

енергийната ефективност на сградите.

обработка

В

зимен

топлотехническите и други параметри

полусезон на 2013-2014г. ще може да

с цел определяне на методи и средства

се каже с точност каква е икономията

за

на енергия от приложените мерки за

ефективност на сградните инсталации

енергийна

за

краят

на

отоплителния

ефективност

и

и

първична

подобряване
отопление,

анализ

на

на

енергийната

топла

вода

и

монтираните ЕМС.

климатизация, осветление и други.

Но според проучванията, извършени в

В рамките на проектните дейности бе

процеса на подготовка на Стратегията

разразботено

за устойчиво енергийно развитие на

приложение на ЕМС в сгради” , което

Бургас

да

чрез

въвеждането

на

бъде

в

„Ръководство
помощ

на

за

общински

енергийни мониторингови системи в

служители и проектанти, енергийни

сгради, в които са въведени мерки за

агенции и НПО, др. заинтересовани

енергийна

лица.

ефективност

(саниране,

сгради с инсталирани възобновяеми
енергийни

технологии,

т.н.)

ще

се

спести над 392 t CO2, годишно.

В качеството си на партньор по проекта, Община Бургас определи пилотни
обществени сгради, в които общината инвестира средства за въвеждане на
мерки за енергийна ефективност в периода на реализация на проекта. Със
средствата от проекта се осъществи надграждане на конвенционалните мерките
за енергийна ефективност като се монтираха енергийни мониторингови системи
в тези сгради.

1) OДЗ №14 „Изгрев”
Директор: г-жа Иванова
e-mail: odz14izgrev_burgas@abv.bg

Обща информация за сградата:
ОДЗ 14 „Изгрев” е разположена в две
самостоятелни сгради:
административно-кухненски

блок

и

детска градина. В детското заведение,
целодневно, се обучават 129 деца с
помощта на персонал от 19 души.
Детската

градина е

свързана към

градската топлофикационна мрежа с
обща

абонатна

станция

за

двете

сгради.

Консумация на енергия




Енергийно спестяване
246 532 kWh/год. или 47%
Редуцирани емисии 62,80t/год.
Годишна икономия на средства
20 520лв/год.

Мерки за енергийно спестяване
Външно топлоизолиране на стените на
етажите
Подмяна на дървената дограма
Топлоизолация

на

покрива

на

сградата

-------------------------------------------------------------------------------------------------------2) ОДЗ №12 “Радост”

ОДЗ

Директор: г-жа Гугучкова

територията

e-mail: cdg3_radostbs@abv.bg

масивни постройки Блок А и Блок Б.
Те

№12 „Радост” се помещава на
на

две

представляват

самостоятелни
стоманобетонни

конструкции. Отоплението на двете
сгради до сега се е осъществявал
посредством

електрически

акумулиращи печки, харчещи много
ток.
Консумация на енергия


Енергийно спестяване
50 976 kWh/год. или 47% (за
Блок А) и 54 932 kWh/год. или
47% (за Блок Б)





Редуцирани

емисии

150,04

ограждащи стени, врати и прозорци

t/год. (за Блок А) и 207,23 t/год.

Положена

(за Блок Б)

покрив

Годишна икономия на средства

Подмяна на съществуващата дограма

12 198 лв/год. (за Блок А) и

с

15 669 (за Блок Б)

стъклопакет

нова

топлинна

PVC

Изградена

изолазия

профили

е

нова

и

на

двоен

затворена

Мерки за енергийно спестяване

отоплителна инсталация чрез водно

Положена външна топлоизолация на

радиаторно отопление

------------------------------------------------------------------------------------------------------3) ОУ „Георги Бенковски”

Училището представлява комплекс от

Директор: г-н Игнатов

5 корпуса, свързани помежду си. Те са
с монолитна конструкция и плосък
покрив. Южен и централен корпус са
на три етажа и неотопляем сутерен. В
тях са разположени по 12 класни стаи
и санитарни възли. В сутерена на
централен
станция.

корпус
В

обучават

е

настоящия
315

абонатната
момент

ученика,

се

като

средногодишно заетият персонал е 38
души.
Консумация на енергия

Мерки за енергийно спестяване

Енергийно спестяване

Топлинно изолиране на външни стени

212 765 kWh/год. или 47%

Подменена е дограмата с



Редуцирани емисии 57,81t/год.

PVC/алуминиева, стъклопакет с



Годишна икономия на средства

нискоемисионно стъкло



16 382 лв/год.

Енергийните мониторингори системи

се контролират енергийните потоци в

(ЕМС)

сградата,

са

измерване

„интелигентен”
на

метод

за

така

че

с

минимални

енергийната

ресурси да се осигурява необходимия

консумация, прилаган вече в много

топлинен комфорт и да се осигурят

страни на ЕС. Системата позволява да

нормативите

за

осветеност

на

сградата.
вече

Европейската практика от

инсталирани

показва

много

възможно

е

ЕМС
добри

да

в

сгради

консуматори.
различните

ЕМС

конролират

енергийни

потребители

резултати:

като - отолителна система, ситема за

реализира

битова

се

гореща

вода

ситема,

(БГВ),

спестявания до 30%, в зависимост от

вентилационна

осветителна

типа и предназначението на сградата.

система, офис оборудване, кухненско
оборудване и друго оборудване.

Схема за управление на системата
Съществуващите системи за енергиен
мониторинг са уеб базирани системи,
които

могат

преобразуват

да

събират

стойностите

на

газ/ел.енергия/топлина/гориво
един

централен

системи

дават

и

сървър.

–

в

Такива

възможности

на

общините да изследват въздействието
и

ефективността

на

разходите

на

всички енергоефективни мерки, които
ще се изпълняват в бъдеще. Системата
може да дава сигнали когато установи
ненужно потребление на енергия.
Системата

може

също

така

и

да

Монтирания компонент на система в
ОУ „Г.Бенковски“
Пилотните сгради в община Бургас са
оборудвани

с

подобни

системи

за

енергиен мониторинг. В трите сгради
се записва енергийната консумация
от основни източници като отопление
и осветление. Данните се събират от
специален

уред

и

след

това

се

пренасочват към централен компютър
в

офиса

на

БРАУЕ,

където

се

обработват и сравняват получените
данни за енергийната консумация.

изключва захранването на определни
В рамките на проектните дейности

топлоинженер,

електроинженер

и

беше сформиран експертен екип от

инженер КИПиА за наблюдение на

техническото изпълнение. Задачата на

използването на ЕМС, тези системи са

екипа

техническо

все още непознати в България. Като

задание за индивидуален проект на

нова технология на местно ниво е

енергийна мониторингова система за

много важно как ще бъде приета от

всяка

да

хората, които управляват общинската

на

собственост. Затова в рамките на

бе

от

да

изготви

пилотните

съблюдава

сгради,

изпълнението

проектите, монтирането на ЕМС в

проекта

сградите

обучение

и

правилното

им

функциониране.
Въпреки

проведено

на

практическо

персонала

в

пилотни

общински сгради, в които са въведени

предимствата

възможностите,

бе

които

ни

и

предлага

в

експлоатация

мониторинговите

системи.

А с цел стимулиране промяна на навиците на потребителите беше организиран
конкурс

за

най-енергоефективна

общинска

сграда.

Проведени

бяха

три

информационни кампании с участието на над 60 души в община Бургас за
провокиране на енергийно отговорно поведение в потребителите.
4. Научени уроци
В резултат на проекта, Община Бургас демонстрира пред широката общественост
на практика възможностите за противодействие на климатичните промени и
изпълнение на Европейските цели 20/20/20 чрез въвеждане на мерки за
енергийна ефективност и оползотворяване на възможностите на енергийните
мониторингови системи.
Реализираните дейности и получените резултати от проекта ще послужат като
добра практика за много други Български общини, които все още не са
предприели енерго-ефективни мерки на техния сграден фонд.

юли 2013 г.

