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Анотация
Методиката е изработена в рамките на проект “Пилотен модел на изграждане
и финансиране на слънчево улично осветление в Черноморските общини” по
Договор № BGR/SGP/OP5/CORE/CC/11/15 OT 05.04.2012г. за отпускане на
финансова помощ по Програма за малки проекти към Глобалният екологичен
фонд.
Целта на методиката е унифицирането на измерването на спестените вредни
емисии в резултат на изпълнението на заложените в проекта дейности по
подмяна на уличното осветление в Балчик и изграждането на фотоволтаична
зарядна станция. Методиката е съобразена с Европейските и националните
нормативни документи които имат отношение по измерването на спестени
вредни емисии.
Европейски документи имащи отношение към настоящата методика:
 Зелена книга по ЕЕ – „Към европейска стратегия за сигурност на
енергийните доставки”;
 Директива 2006/32/ео на Европейския Парламент и на съвета относно
ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на
енергийни услуги;
 Директива 2009/28/ео на Европейския Парламент и на съвета за
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за
изменение и впоследствие;
Национални документи имащи отношение към настоящата методика:
 Закон за енергийната ефективност
 Закон за енергията от възобновяеми източници
 Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.
 План за енергийна ефективност на Община Балчик 2010-2013
 Програма за енергийна ефективност на Община Балчик
Взето е под внимание присъединяването на Община Балчик към
Европейската
инициатива
«Споразумение
на
Кметовете»
http://www.eumayors.eu, с което общината се задължава да надмине целите
20/20/20, поставени от ЕС за периода до 2020 г. Методиката ще може да бъде
използвана при доказване на екологичния ефект от този проект и
изпълнението на бъдещи проекти на общината. Методиката може да бъде
използвана и от други общини за отчитане на спестените емисии от
подобряване на уличното осветление.
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Увод
Дори и без високи и променливи цени на петрола, които доведоха до
намаляване на перспективите за икономически растеж на Европа, има добри
причини Европейския Съюз да се опита да въведе освежителна програма,
насърчаваща енергийната ефективност на всички нива в Европейската
общност.
Конкуренция и Лисабонското споразумение. Според редица проучвания1,
ЕС би могъл да спести поне 20% от текущата енергийна консумация по
ефективен от гледна точка на разходите начин, което се равнява на 60
милиарда на година, или текущата комбинирана енергийна консумация на
Германия и Финландия. Въпреки, че са необходими значителни инвестиции
за да стимулират тези потенциални спестявания, по отношение на ново
енергийно ефективно оборудване и енергийни услуги, Европа е световен
лидер в тази област и енергийните услуги са преди всичко от местен
характер. Това означава създаването на много нови висококачествени
работни места в Европа. На базата на редица проучвания2 може да бъде
изчислено, че подобна инициатива би могла да създаде пряко или косвено
1

Средносрочния потенциал за енергийна ефективност съобразена с търсенето в ЕС,
Лехтенбьомер и Томас, Вуперталския институт, 2005 г. : „Нашият последен сценарий
за политики и мерки (ПиМ) за ЕС-25 начертава т.нар. „амбициозна стратегия” с цел
постигане на значително намаляване на отделянето на парникови газове до 2020 г.
Тази стратегия използва около 80% от наличните потенциали за икономически
спестявания. Предполага се обаче, че вземащите решение са по-добре информирани
от действащите политики и мерки и променят отношението си в посока към найдобрите технологии в случай на енергийна ефективност. Резултатите, показани в
таблицата дават ясна представа, че енергийната ефективност на икономиката на ЕС
25 ще се увеличи при този ПиМ сценарий с 29%”. Разяснителен меморандум на
предложената Директива за ефективността на крайното енерго-потребление и
енергийните услуги – СОМ (2003) 739. MURE Database simulation 2000, SOS Италия;
Икономическа оценка на целите за намаляване на отделянето на вредни газове по
сектори и промените в климата, Блок и Йусен, ECOFYS, Утрехт 2000; Индикатори на
енергийната ефективност, ODYSSEE, ADEME, Париж, 2004; Стабилни печалби: Как
компаниите обръщат енергийната ефективност в акционерна стойност, Green
Business Letter, Април 2005; Повишаване на енергийната ефективност с 5% и отгоре
на година, К.Блок, предстои да бъде публикувано в Журнала на индустриалната
екология; Потенциалът за по-ефективно използване на електричество в Италия,
Ф.Краус; Предизвикателството на енергийната ефективност, WWF, 2005; World
Energy Assessment 2000 и 2004, Уеб-страницата на UNDP; Европейски съвет за
икономия на енергийната ефективност, Proceedings 2005 Summer study: Енергийни
спестявания, Кое работи и кой го стимулира? www.eceee.org
2
Rat fur Nachhaltige Entwicklung, 2003, http://www.nachhaltigkeitsrat.de/services/
download/publikationen/broschueren/Broschuere_Kohleempfelung.pdf,Ecofys.
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близо милион нови работни места в Европа. Споменатите по-горе проучвания
водят до заключението, че средното европейско домакинство може да спести
между 200 и 1000 евро на година, в зависимост от своята консумация на
енергия.
Една ефективна политика по енергийна ефективност би могла да допринесе
за увеличаване на конкурентноспособността и намаляване на безработицата в
ЕС, които са основни цели на Лисабонското споразумение. Насочена към
енергийното търсене, тази политика е част от политиките на ЕС по енергийно
снабдяване, включително от неговите усилия за насърчаване на ВЕИ и като
такава е част от приоритетите заложени в Зелената Книга 2000 „Насока към
европейската стратегия за сигурност на енергийните доставки”. Освен това,
енергийно ефективното оборудване, услуги и технологии придобиват все повисоко значение в целия свят. Ако Европа продължи да поддържа своята
позиция в този сектор, което ще доведе до развитието и въвеждането на нови
енергийно ефективни технологии първо в Европа, това ще представлява
важна възможност за разширяване на търговията.
Опазване на околната среда и задълженията на ЕС по отношение на
протокола от Киото. Енергийното спестяване без съмнение е най-бързия и
най-ефективния начин за намаляване на отделянето на парникови газове,
както и за подобряване на качеството на въздуха, особено в гъсто населените
райони. Именно поради това, то ще помогне на държавите членки да
отговорят на поетите ангажименти по отношение на протокола от Киото. На
второ място, това ще е важен принос към дългосрочните усилия на ЕС за
борба с промяната в климата по пътя на по-нататъшно намаляване на
отделянето на газове, като част от Рамковата конвенция на ООН за промяна в
климата. Много развиващи се страни напълно разбират важната роля на
енергийната ефективност. Поради това Европа трябва да бъде пример в това
отношение, като помогне за налагането на нови технологии, които могат да
помогнат на развиващия се свят да посрещне това предизвикателство.
Сигурност на доставките. Към 2030 г., на базата на досегашните тенденции,
ЕС ще бъде 90% зависим от вноса на петрол за свои нужди и 80% за газ.
Невъзможно е да се предскаже цената на петрола и газта през 2020 г., особено
ако търсенето от страните в третия свят се увеличава със същите темпове
както досега. Както бе подчертано, по време на срещата на министрите от
МЕА от 2-ри май 2005 г., енергийната ефективност е определена като един от
ключовите методи за справяне с това предизвикателство. С първата стъпка
към посрещане на енергийното търсене, а след това и намаляването му, ЕС
ще допринесе в голяма степен за развитието на стабилна и балансирана
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политика за насърчаване на сигурността на енергийните доставки за
Европейския съюз.
Политиката на ЕС в областта на електропроизводството
Инициативата за ЕЕ има по-големи приложения, а не само по отношение на
енергийната политика. Тя има основен принос за намаляване на енергийна ни
зависимост от трети страни, при налагането на високи и нарастващи цени на
петрола. Тази инициатива ще допринесе и за постигане на целите на
Лисабонската стратегия, насочени към напредване на европейската
икономика и борбата срещу промeните на климата.

ЕЕ: нуждата да се действа
27-те държави-членки на ЕС понастоящем употребяват около 1 725 Mtoe
(мегатона нефтен еквивалент) енергия на година. Това има своята висока
цена: в региона € 500 милиарда, или повече от € 1000 на човек на година.
От тези € 500 милиарда, около една втора се пада на търговската “разписка”
на ЕС (около € 240 милиарда). Енергията е скъпа, започва и да не достига.
Според много експерти, известните петролни залежи са достатъчни да
покриват днешните нужди за около 40 години напред.
Същевременно в Европа голям дял от тази енергия продължава да се пилее,
заради неефективно оборудване или липса на осведоменост на енергийните
потребители. Това са разходи без полза, независимо дали пилеенето се
получава при производството или потреблението. Тази огромна загуба на
капитал може да се използва за други цели, включително за разработване на
нови енергийноефективни практики, технологии и инвестиции.
Енергийното потребление също така е основен участник в промяната на
климата, което е причината за нарастващата загриженост през последните
години. Енергията е източника на 4/5 (78%) от общите емисии парникови
газове в ЕС. От тях, транспортния сектор участва с около 1/3.
За Европейския съюз, ценово ефективно спестяване на енергия означава, пониска зависимост от вноса от трети страни, по-голям респект към околната
среда и намалени разходи за икономиката на съюза по време на понижена
конкурентоспособност. Намаляването на енергийните нужди следователно е
политическа цел, която би допринесла за целите, поставени от Лисабонската
програма за засилване на европейската икономика и създаване на нови
работни места. Политиката по ЕЕ носи значителни спестявания от
енергийните сметки на домакинствата и по този начин има директен
отзвук върху ежедневието на всички европейски граждани.
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Ролята на публичните власти е да осведоми населението и неговите
политически представители за спешната необходимост от подобряване на ЕЕ.
Това е изключително важно за околната среда, икономиката и за нашето
здраве.
Подобряването на ЕЕ е широко понятие. В Зелената книга, това първо
означава използването на енергията чрез подобрение на ЕЕ, и второ,
енергийно спестяване чрез промяна на поведението.
 ЕЕ основно зависи от използваните технологии. Следователно
подобряването на ЕЕ означава използването на най-добрите технологии за
по-малко потребление, независимо дали става дума за етапа на крайното
потребление или производството на енергия. Това означава например замяна
на стар домакински бойлер с нов, който потребява с 1/3 по-малко; или
поставяне на системи, които избягват енергийното потребление в режим
„standby‟ на множество уреди (телевизор, ел. фурна и т.н.); или ползването на
ел. крушки, които за същата яркост, ползват по-малко енергия благодарение
на новите технологии.
 Енергийното спестяване в общия смисъл произлиза от промяната на
потребителското поведение. Това означава например, политика за
превръщане на обществения транспорт в по-привлекателен и така да се
стимулира използването му или хората да се научат как да намаляват
загубите на топлина от къщите си, по-специално чрез правилното използване
на термостатите.
Изследванията са изключително важни за по-нататъшните подобрения на
потенциала на ЕЕ, който ще продължи да нараства, защото икономиките се
развиват. Изследванията и разработките в областта на ЕЕ се провеждат
според Рамковите програми на ЕК и според Програма “Интелигентна
енергия“ и по този начин има компетентна политика в това поле покривайки
следните цели: по-малка употреба на изкопаеми горива, създаване на повече
работни места в ЕС и по-голяма добавена стойност за европейската
икономика.

Изкопаемите
потребление

горива

доминират

в

европейското

енергийно

От началото на 70-те години до 2002 г., енергийното потребление в ЕС на 25те нарасна с почти 40% – или 1% на година – докато БВП се увеличи,
нараствайки със среден размер от 2.4% на година. Енергийният интензитет,
коефициент на БВП за енергийно потребление, следователно намаля с 1/3.
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Въпреки това, от 2000 г., подобрението на енергийния интензитет е по-малко,
достигайки само 1% за две години.
Общо енергийно потребление по горива и енергоемкост
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Тези общи стойности на Общността не отразяват значителните разлики
между държавите-членки, породени от различните икономически структури
(напр. повече или по-малко енергоемка промишленост), обменния курс на
националната валута, спрямо Еврото.
Primary energy intensity adjusted at current purchasing power parities (2002) : EU-25=100
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Следващата диаграма показва големия потенциал за подобрения в повечето
нови държави-членки. Това сравнение е коригирано за разликите в
покупателната способност на доходите в държавите-членки.
Ако настоящата тенденция продължи, брутното енергийно търсене ще се
повиши с 10% до 2020 г. Нарастването на търсенето на електричество също
би достигнало 1.5% на година. Настоящото потребление в ЕС може да
достигне 1 900 Mtoe в рамките на 15 години (2020 г.), сравнено с 1 725
Mtoe през 2005.
Gross energy consumption EU25 (1725 mtoe) in 2005 – see
annex 1
by sector
households
17%

transformation
losses,
etc
29%

tertiary
10%

nonenergy
use
6%

transport
20%
industry
18%

Междувременно, енергийното търсене в ЕС продължава да расте, докато
неговото производство на изкопаеми въглеводороди намалява. Като резултат,
петролното производство достигна максимум през 1999 г. със 170 Mtoe и
трябва да намалее до 85 Mtoe до 2030. Приносът на ВЕИ остава относително
нисък - 6% през 2000 г. и между 8% и 10% от общото потребление през
2010г., а очакваното намаление на производството на ядрено електричество
предвижда спад на около 240 Mtoe. Това означава, че вътрешното първично
производство може да падне до 660 Mtoe през 2030 г.

Ползите от подобрената ЕЕ за европейската икономика
Липсата на убедителна дейност за спиране на тенденциите за повишено
енергийно потребление също има негативен ефект за усилията на ЕС в
контекста на Лисабонската стратегия, която цели да направи икономиката
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на Съюза най-конкурентната в света. По-високите петролни цени се
отразяват негативно на растежа на БВП. По-малката зависимост от петрола
незабавно би се отразила положително на икономиката. Но дори без повисоки цени на петрола, има съществени икономически причини да се даде
силен тласък към по-ефективна употреба на енергия в Европа. В този
контекст трябва да се започне обсъждане на това как бизнеса и гражданите на
ЕС могат да получат финансова полза в краткосрочен, средносрочен и
дългосрочен период, напр. чрез, инсталиране на ново ЕЕ оборудване или
реновиране на сгради. Тъй като ЕЕ изисква услуги и технологии в област,
където Европа е световен лидер, една ефективна енергийна политика
означава, че вместо да се плаща за вносни изкопаеми въглеводороди, се
създават нови качествени работни места в ЕС.
Според предвижданията, направени от Германския съвет за устойчиво
развитие, повече от 2000 работни места на пълен работен ден могат да
бъдат създадени за всеки милион тона нефтен еквивалент, който ще бъде
спестен като резултат от мерките и/или специално направените
инвестиции за подобряване на ЕЕ, в сравнение с инвестирането в
енергийното производство. Това е показано като резултат от изчисления,
направени в няколко други изследвания по тази тематика. Трябва да се
отбележи, че тази цифра не включва работните места, създадени в резултат
на повишения експорт на европейски технологии, но включва загубите на
работни места заради по-ниското потребление на енергия.
Икономическият потенциал на ЕЕ зависи както от технологическите
разработки така и от настоящите и предвижданите енергийни цени.
Потребителите ще спечелят от мерките по ЕЕ, когато съотношението разходполза е положително. Общата икономика също би могла да спечели
благодарение на трансферите на ресурсите, спестени за други икономически
дейности. Изследванията са също в центъра на прогреса по ЕЕ, и са едно от
двете основни цели на Лисабонската стратегия за съживяване на
европейската икономика, заедно със създаването на работни места, с която са
също директно свързани.
ЕС е една от най-подходящи световните икономически зони, които могат да
помагат на развиващите се икономики за намаляване на техния енергиен
интензитет за превръщането на икономическия им растеж в по-устойчив3,
благодарение на своя експорт на модерни технологии.

3

UNDP, World Energy
http://www.undp.org/energy

Assessment
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Енергийната употреба – причина за увреждане на околната среда
Растежът в потреблението има директен отзвук за увреждането на околната
среда и промяната на климата. Качеството на въздуха е основна екологична
грижа за ЕС. Комисията в момента разработва Програма на ЕС за чист въздух
(Clean Air Programme (CAFÉ)), където са показани вредните ефекти от озона
и особено от праховите частици за човешкото здраве, екосистемите и
селскостопанските култури4. Това положение ще бъде подобрено до 2020 г.
на първо място чрез изпълнение на настоящи стандарти на емисии, но
повишената ЕЕ би могла равностойно да подобри качеството на въздуха като
не се изгарят изкопаеми горива. Ефектът от намаленото енергийно
потребление е оценено в модели на околната среда5 в размер на хиляди
избегнати преждевременни смъртни случаи и милиарди Евро.
Изгарянето на изкопаеми горива поражда емисии парникови газове.
Емисиите CO2, ако преобладаващите тенденции продължат, могат да
надвишат нивата от 1990 г. с 14% до 2030 г. според “сценарий за работата
както обикновено” (“business as usual scenario”). При настоящия размер на
повишаване на енергийното потребление, напреженията между нашия модел
на енергийно търсене – 80% базирано на изкопаеми горива – и борбата за
една устойчива околна среда би била почувствана най-силно от 2012 г.
нататък.
Всички държави-членки са решени да използват форми на енергия, които не
емитират парникови газове: “зелено” електричество, био-горива и т.н. Вече се
разработени планове за енергийни спестявания в определени сектори.
Въпреки това Европа все още не е демонстрирала своята способност за
намаляване на текущите тенденции, т.е. не е показала своя капацитет да
обърне спираловидно нарастващото енергийно потребление.

Международният отговор
Загрижеността за енергията за дълго време бе просто въпрос на задоволяване
на търсенето чрез политиките на доставчиците. Чак през 2000 г. Зелената
книга на Европейската комисия по сигурност на енергийните доставки залага
ясна стратегия, основаваща се на управление на търсенето. В нея се стигна до
заключението, че ЕС има твърде малко пространство за маневриране по
4

5

10

Напр. през 2000, 3 милиона човешки години са загубени в ЕС поради
концентрации на прах във въздуха, който дишаме. Това е равно на около
288 000 преждевременни загуби на човешки живот.
Изследването е направено за CAFE

енергийните доставки и то се намира в областта на енергийното търсене.
Затова Комисията започна първите серии регулаторни закони в областта на
ЕЕ, по-специално Директивата за енергийно сградно обновяване и
Директивата за когенерацията.
Това ново съзнание е подсилено в международната икономика от силния
икономически растеж в определени страни – Китай, Бразилия и Индия –
което доведе до надпревара по енергийно потребление. Трябва да се отбелжи,
че тези страни съзнават, че трябва да намалят своя енергиен интензитет, тъй
като тези нива на растеж в енергийното потребление могат да поставят
техните икономики в рисково положение.
Има липса на структуриран диалог на страните - потребителки, въпреки че
той би могъл да доведе до стратегия, основана на търсенето на световно ниво
и би им помогнала да станат по-малко зависими от изкопаемите горива,
намалявайки по този начин негативното отражение върху природата от
тяхното потребление.
Следната графика показва големите разлики в енергийния интензитет между
големите зони на потребление през 20036:
Енергиен интензитет 2003 (toe/M€1995)
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В следващата диаграма, това сравнение е коригирано, заради разликите в
покупателната способност на доходите на тези икономически области.
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Въпреки, че други по-малко енергийно ефективни региони са в момента поконкурентни от ЕС, това не е причина why ЕС да не повишава своята ЕЕ и по
този начин – своята собствена конкурентност.
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Започване на дебат по амбициозната цел на ЕС
Без практически мерки за избягване на по-нататъшна промяна на
енергийното потребление всичките тези проблеми, свързани със сигурността
на доставките, европейската конкурентност, промяната в климата и
атмосферното замърсяване само ще се влошават. ЕС не може да позволи тези
негативни предвиждания да се сбъднат.
Тази Зелена книга по ЕЕ визира започването на дебат по това как ЕС може да
постигне намаляване на енергийното потребление на ЕС с 20 % сравнено
с предвижданията за 2020 г. на основата на ценова ефективност.
С днешната най-напреднала технология, определено е възможно да се спестят
около 20% от енергийното потребление на държавите-членки от ЕС. Общото
потребление понастоящем е около 1 725 Mtoe. Предвижданията показват, че
ако настоящите тенденции продължат, потреблението ще достигне 1 900
Mtoe през 2020 г. Целта е да се постигне по този начин 1 520 Mtoe,
благодарение на енергийни спестявания от 20% от нивото на потребление
през 1990 г.
Това ще означава, че точното изпълнение на всички мерки, предприети след
2001 г., напр. Директивите по енергийно обновяване на сгради и по
когенерация, съчетано с нови мерки, би довело до ежегодни спестявания от
средно 1,5% на година, което от своя страна би позволило ЕС-27 да се върне
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на потреблението от 1990 г.7.

Ефектите на подобренията на ЕЕ върху трудовата заетост
Инвестициите в подобряването на ЕЕ на базата на разходи-ползи почти
винаги имат положително влияние върху заетостта 8. Във всички случаи броя
на създадените работни места е по-голям от тези, създадени чрез сравними
алтернативни инвестиции, включително инвестиции за добиването,
трансформирането и разпределението на енергията9.
Силният ефект върху заетостта извлечен от инвестициите за ЕЕ се дължи на
комбинирания резултат от два отделни фактора. Единият фактор е така
наречения “ефект на повторната безработица” от инвестициите за енергийни
спестявания. Този ефект се дължи на косвените ефекти от реинвестирането
на финансовите спестявания, генерирани от мерките за ЕЕ. Той представлява
пълно две-трети от общия ефект върху създаването на нови работни места.
Другият ефект е директния ефект от такива инвестиции и идва от работата,
необходима за внедряването на оригиналната инвестиция за ЕЕ. Добър
пример за това са такива инвестиции като саниране на съществуващи сгради.
Много такива инвестиции имат още повече предимството да изискват
интензивна трудова дейност, да имат силно местно и регионално влияние и
да се отличават със сравнително ниско ниво на вносните компоненти. Такава
потребност от трудова дейност често включва неквалифициран труд,
превръщайки я в гъвкав инструмент за постигане целите на регионалната
политика.
Много други директни инвестиции в ЕЕ, като ЕЕ обработващи линии в
индустрията, монтирането на ЕЕ котли, подобрената поддръжка на сградите
ще генерират толкова или даже повече работни места за всяко инвестирано
евро, отколкото сравнимите инвестиции вложени в пътищата, мостовете и
инфраструктурата за преноса на енергията.
Проведени са много проучвания за сравняване на съответните ефекти върху
работната сила на инвестиции за ЕЕ с алтернативни инструменти. Едно
такова проучване определя, че за всеки милион щ.д. инвестирани в ЕЕ се
създават директно около 12-16 работни места за година, в сравнение с 4,1
7

8
9

Това е изчислено на основата на съществуващи предвиждания на ЕС по
развитието на БВП, показващо годишен растеж от 2,4%, виж “European
Energy and Transport, scenario on key drivers”, Commission, 2004.
“National and Local Employment Impacts of Energy Efficiency Investment
Programmes,” 2000. SAVE Study, ACE, UK.
Employment Effects of Electric Energy Conservation,” 2002. Charles River
Associates.
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работни места за година при инвестиране в ТЕЦ на въглища и само 4,5
работни места за година при ядрена централа. Това показва, че инвестирането
в ЕЕ при крайния потребител създава от три до четири пъти повече работни
места в сравнение с инвестирането при енергийни доставки.
Обикновено се смята, че построяването на енергийни мощности има голямо
влияние върху местната икономика. Това впечатление се появява от
изследването на влиянието в един регион, където разходите по изграждането
и работната сила са силно концентрирани. За региона като цяло, влиянието
не е толкова голямо, както при сравнение с една програма за подобряване на
ЕЕ. В допълнение, поради големия дял на капиталните инвестиции,
необходими за производството на енергия, общата стойност за генерирането
на един kWh електричество е приблизително два пъти по- голяма от разхода
за спестяване на един kWh.
Някои работни места се загубват действително поради засилените разпоредби
за опазване на околната среда и пазарната дерегулация в енергийния сектор.
Отварянето на пазарите на електричеството и газа например, за кратък
период води до загубата довела до рационализация на енергийното
производство/генерация, преноса и разпределението. Тези нетни загуби на
работни места не отчитат ефектите на повторната безработица върху пониските цени на електричеството за големите индустриални ползватели. Ясно
е обаче, че чистите ползи от работната заетост могат все още да бъдат
постигнати 10, ако увеличаването на инвестициите в ЕЕ се координира чрез
законодателството за околната среда и либерализацията на пазара.
Съществуват много оценки за възможния брой работни места които могат да
се създадат в ЕО чрез подобрената ЕЕ. Тези оценки бързо варират според
размера, продължителността и вида на направените инвестиции. Една груба
оценка базирана на стойността на спестената енергия от увеличаването на ЕЕ
с 1% годишно за период от 10 години, показва, че това може да доведе до над
2 000 000 човеко-години заетост ако тези инструменти се приложат,
примерно, при подходящи условия в сектора за саниране на жилищните
сгради11. Големият потенциал на спестяванията и факта, че сградния сектор е
отговорен за
40% от крайната енергийна консумация на ЕО,
прави
инвестициите за ЕЕ в този сектор особено интересни. Към този интерес може
да бъде добавена12 разширената възможност за финансиране на някои от тези
10
11
12
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European Parliament study of 2004.
SAVE Study.
Предвидено е, че намаляването на данъците, облагащи доходите и
разноските на работодателите и същевременното им повишаване по
отношение енергията би създало половин милион нови работни места в
Дания.

инвестиции от Структурните фондове и възможността за държавите-членки
да ползват намален ДДС и други данъци и налози.
Би трябвало още да се спомене в този контекст, че новите изисквания в
страните -членки за сертифициране на сградите се очаква да има
положителен ефект върху заетостта в сградния сектор. Същевременно, това
изискване ще предостави информация за бъдещите ефективни инструменти
за ЕЕ които трябва да се приложат.
Изискването за проверката на
отоплителните и климатични системи също се очаква да подобри заетостта.
Въпреки европейските оценки за ефекта от директно увеличаване на
заетостта, тези изисквания все още не са приложими. Има индикации, че
страните -членки заедно ще се нуждаят от около 30 000 нови експерти за
сертифициране и контрол, когато националното законодателство влезе в
пълна сила.

Електропроизводство
С настоящите нива от 66 % разхищение в процеса на електропроизводство,
този сектор притежава огромен потенциал. Използвайки стандартни
технологии, само между 25% и 60% от използваното гориво се превръща в
електроенергия. Газовите турбини на комбиниран цикъл („CCGT‟) са сред
най-ефективните сега съществуващи инсталации, особено в сравнение със
старите на твърдо горива, някои от които са произведени в 50-те години на
миналия век. Либерализацията и строгите стандарти за вредните емисии
донесоха значителни ползи за Европейското електропроизводство, от гледна
точка на ефективността на горивата. При планиран растеж от 1.5% годишно,
Eurelectric – Европейската асоциация, представляваща електрическата
индустрия – предвижда, че в ЕС около 520 GW нови електропроизводствени
мощности трябва да бъдат инсталирани до 2030 г., което предполага огромни
инвестиционни разходи в милиарди Евро.
Затова, съюзът е изправен пред единствената възможност радикално да
подобрява горивната ефективност на всичките си електропроизводствени
мощности. Системата на ЕС за търговия на емисии е едно ефективно
средство за подтикване на електропроизводителите да намаляват емисиите и
подобряват ефективността по най-рентабилен начин. Чрез създаване на
Национални планове за разпределянето и недостига на енергия на пазара,
Страните.членки могат да продължават да използват търгуемите сертификати
за емисии на ЕС като средство за стимулиране на по-ефективно електропроизводство.
Някои от главните въпроси, изискващи внимателно разглеждане в контекста
на развитието на Плана за действие по ЕЕ, са:
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- гарантиране, че само най-горивоефективните (CCGT) технологии за
електропроизводство се използват в Европа. Най-ефективните в момента
налични технологии имат близо до 60% КПД, повечето от тях се произвеждат
в Европейски страни. Независимо от това, обаче, конкуренти от други страни
също предлагат CCGT технологии с по-ниски първоначални инвестиционни
разходи, но със значително по-ниска горивна ефективност - от около 40%.
Необходимо е да се отчете нуждата от действия за осигуряване на високо
енергоефективно електропроизводство в ЕС.
- Подкрепа
за
местното електропроизводство. Най-голямото
разхищаване по веригата на електроснабдяването (производство – пренос,
разпределение – доставка) е неизползваната топлина, която се отделя под
формата на пара, най-вече при затопляне на водата, необходима за охлаждане
при електропроизводствения процес. Веригата за снабдяване все още е
характерна с централизирано производство на електричество в големи
инсталации, следвано от скъп пренос на електроенергията до крайните
потребители по кабелни мрежи. Преноса поражда допълнителни загуби,
главно в разпределението. Така централизираното производство има
предимствата на икономиите от мащаба му, но също и прахосва енергията.
Сегашните инвестиционни нужди в електропроизводството биха могли да
бъдат използвани в полза на Европа, ако се използва възможността да се
улеснява преместването на електропроизводството далече от големите
централи, към по-чисто и по-ефективно разпръснато производство по места.
Разпръснатото производство обикновено е много по-близо до полезният
пласмент, вкл. и за топлинната енергия, която се губи при конвенционалното
производство, но тук възможностите за повторно оползотворяване са
увеличени, което рязко подобрява горивната ефективност. Такава промяна ще
бъде постепенен процес, който може да бъде улесняван на национално ниво
чрез използване на ефективни стимули за индустрията.
Втората Директива за електроенергията, 2003/54/EC, вече съдържа стимули
за страните-членки и за националните регулаторни власти в подкрепа на
разпръснатото производство, отчитайки неговите ползи за преносните и
разпределителните мрежи под формата на дългосрочни спестени
инвестиционни разходи. Освен това, страните-членки са задължени да
осигуряват разрешителните процедури за този вид производство да държат
сметка за по-малкия му мащаб и съответното ограничено въздействие. Затова
се изисква рационализиране и облекчаване на нормативния товар от
административни процедури за разпръснатото производство: националните
власти, регулаторите и местните и регионални власти следва да го реализират
на практика. Комисията следи за това чрез проверки дали мерките,
предвидени в Директивата се прилагат. Във всеки случай, за съответствие с
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правилата на общността по свободите на установяване и за доставка на
услуги, разрешителните процедури за енергопроизводство трябва да се
основават на обективни и не дискриминационни критерии, предварително
обявени за въпросните сделки, като по този начин се осигурява не
използването по неправомерен начин на решаващите правомощия на
националните власти. Естеството и обхвата на задълженията за предоставяне
на обществени услуги, реализирани чрез системата от административни
разрешителни, трябва предварително да са изяснява за такива сделки. В
случаите, когато броят на допустимите разрешителни за дадена дейност
подлежи на ограничения, валидността на разрешителното не следва да
надхвърля необходимото време за връщане на дългове по инвестиции и да
позволява разумен период на възвръщане на вложения капитал. Освен това,
всеки засегнат от ограничителна мярка, основана на такова изключение,
следва да има възможност да подаде възражение.
- Комбинираното производство също предлага потенциал за ефективни
ползи. В настоящия момент само около 13% от употребеното електричество в
ЕС се произвежда по тази технология. Страните-членки следва да стимулират
по-нататъшния напредък в разработването на когенерационните технологии
не само по отношение на ЕЕ и на гъвкавостта при използването на различни
горива, но също и с цел намаляване на разходите за СМР. Страните-членки
следва да разработват и когенерационни технологии, които могат да
увеличават използването на ВЕИ.
- Повечето страни-членки на EС имат системи на ТЕЦ и специално за
новите членки в Централна Европа с икономики в преход е обичайно
доставянето на топлинна енергия, особено за домакинствата. Централното
топлоподаване може да бъде екологично, само ако е добре управлявано.
Оценено е, че само съществуващите инсталации на централно топлоподаване
и комбинирано производство с промишлено приложение могат да спестяват
3-4 % първична енергия, в сравнение с локалното производство.
Обаче главният проблем за разрешаване е, как да се финансира
подобряването на старите системи. За тази цел, финансови институции като
Европейската инвестиционна банка следва да създават още възможности за
финансиране на мерки по ЕЕ в системите за централно топлоподаване.
Накрая, следва да се уточни как да се подпомага повишаването на КПД на
инсталациите на въглища над 50%, във възможно най-кратък срок. Важна
роля тук има изследователската дейност, подпомагана от Общността.
Белите сертификати като пазарно средство
Политиките, основани на поощрения, имат недостатъка да не стимулират
пазарните сили към най-рентабилни решения. Системите за бели
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сертификати частично са реализирани в Италия и Великобритания и са в
процес на подготовка във Франция, както и са обект на внимание в
Нидерландия. Това са системи, при които доставчици или дистрибутори са
задължени да предприемат ЕЕ мерки за крайните потребители.
Сертификатите потвърждават количествата спестена енергия, отчитайки
едновременно времеви и ценови параметри. Тези сертификати могат, по
принцип, да бъдат обменяни и търгувани. Ако договорните страни не могат
да представят предназначеното им количество сертификати, от тях може да
се изисква да заплащат глоби, чиито размери могат да надхвърлят установени
пазарни стойности.
От дейността по създаване на енергийни модели по проекта по SAVE „Бяло
и Зелено” се изведоха изводите, че чрез въвеждането на тази система в
третичния и обслужващ сектори, могат да се получават спестявания от 15%
при нулеви разходи, и че когато допълнителните „външни” влияния, като
последствията за околната среда също се взимат предвид, този потенциал за
спестяване би се качил до 35%. Понастоящем Комисията се подготвя за
създаване на възможната схема за ЕС по белите сертификати, за да създаде
условия за реална търговия по ЕЕ между страните-членки. За тази цел се
очаква разработването на съответна измерителна система в рамките на
настоящото предложение на Комисията за Директива за ЕЕ при крайните
потребители и за енергийните услуги.

Законодателството в България
Съгласно чл. 13 ал. 6 от ЗЕЕ е необходимо да се предприемат дейности и
мерки за повишаване на енергийната ефективност чрез подобряване на
енергийните характеристики на външно осветление - улично, парково и
други. Съгласно последното изменение на ЗЕЕ влязло в сила от 12.03.2013 на
задължително обследване при условията и по реда на Наредбата по ал. 8
подлежат всички системи за външно осветление - улично, парково и други.

1. Общи положения
1.1. Методиката е съставена за оценяване на количеството спестена
енергия в резултат на изпълнението на подмяна на осветителни тела с LED
улични осветителни тела, и отчитане на употребената енергия от
възобновяеми енергиен източник като „енергийна услуга” при крайните
потребители на енергия.

18

1.2. Като енергийна услуга по смисъла на Раздел VI на Закона за
енергийната ефективност (ЗЕЕ), системата LED улични осветителни тела и
зарядна фотоволтаичина станция обхваща:
 подмяна на улични осветителни тела с нови LED осветителни тела;
 изграждане на необходимата електротехническа инфраструктура,
която да свърже зарядната станция с осветителните тела;
 изграждане на носеща конструкция за зарядната станция;
 изграждане на необходимата електротехническа система за зарядната
станция изразяваща се в инсталиране на необходимия брой и мощност
фотоволтаични панели, преобразовател на напрежение (инвертор) и
съоръжения за акумулиране на електроенергия (напр. акумулатори).
 Изграждане на автоматика за управление на процесите по зареждане и
разреждане на акумулаторите, включване и изключване на осветлението,
управление на интензитета на осветление през нощта;
1.3. Методиката цели изчисляване на спестената енергия след прилагане
на всички мерки посочени в т 1.2., която
включва намаляване на
използваната конвенционална енергия в резултат на повишаване
ефективността на осветителните тела, произведената електроенергия от
слънчевата радиация и подобрено ниво на управление на осветлението;
1.4. Основен принцип на Методиката е осигуряване на възможност за
оценка на енергийното потребление преди и след прилагане на системата
LED осветление – зарядна фотоволтаична станция (LED-PV), като се отчита
влиянието на външните и вътрешните условия в обектите, включително
ефективността на заменените и нововъведените елементи, агрегати и
системи, които въздействат върху енергийното потребление.
1.5. Методиката елиминира ефекта от други енергоспестяващи мерки и
позволява отчитане дела от ефекта на LED-PV, дължащ се на финансиране от
друг инвеститор. По този начин се избягва двойното отчитане на ефекта.
1.6. Методиката дава възможност за оценка на спестената енергия (по
видове и сумарно) в резултат на LED-PV като „крайна енергия“ и „първична
енергия“, както и на спестени въглеродни емисии по сектори и по години.
1.7. Резултатите от прилагането на Методиката са измерими и
проверими. Те позволяват прилагане на лек процес на мониторинг и
верификация.
1.8. Методиката е приложима за оценка на спестената енергия при
прилагане LED-PV в уличното осветление.
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2. Подход
Методиката е изградена върху изчислителния подход като подходящ основен
подход за определянето на енергийните спестявания.

3. Изчислителен модел
3.1. Изчислителният модел е съставен по метода „от долу-нагоре” в
съответствие с Директива 2006/32/ЕО.
Той гарантира минимален
административен товар и минимални необходими разходи за реализиране.
3.2. Изчислителният модел се основава на регистрирания разход на
енергия преди и след въвеждане на LED-PV в конкретната община.
3.3. Изчислителният модел дава възможност за определяне на енергийни
спестявания от отделна мярка, както и от множество мерки.

4. Необходими изчислителни ресурси
Използването на изчислителния модел не изисква специализиран софтуер и
може да се реализира ръчно или с популярни електронни таблици.

5. Изчислителна процедура
За конкретен обект изчислителната процедура включва 5 основни стъпки,
приложими след получаване на информация за отчетеното количество
разходвана електроенергия, както е показано на Таблица. 1.
Таблица.1. Стъпки за изчисляване на спестените количества
електроенергия и емисии
Стъпка 1
Определяне на първоначалните условия на работа на
осветителната уредба
Стъпка 2

Определяне на условията на работа на системата LED-PV

Стъпка 3

Изчисляване на количеството спестена крайна енергия

Стъпка 4

Изчисляване на общото количество спестена първична
енергия

Стъпка 5

Изчисляване на количеството спестени емисии CO2

5.1. Определяне на първоначалните условия на работа на осветителната
уредба
За определянето на първоначалните условия е необходимо да се уточнят
следните параметри:
 Pbase, (kW) – обща инсталирана мощност на осветителните тела;
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 Qbase, (kWh) – консумация на електроенергия от същите осветителни
тела за 1 година;
 Тbase, (h) – време на работа на осветителните тела за 1 година;
5.2. Определяне на условията на работа на системата LED-PV
За коректното отчитане на условията на работа на системата LED-PV е
необходимо да се извършват по време на работа измерване на слените
параметри:
 Еpv, (kWh) - произведена електроенергия от фотоволтаичните панели;
 QLED, (kWh) - консумация на електроенергия от LED осветителните
тела;
 ТLED, (h) – време на работа на осветителните тела;
5.3. Изчисляване на количеството спестена крайна енергия
(1) Qsave = Qbase - QLED + Еpv , (kWh),
където:
Qsave- количество спестена електроенергия за една година, kWh;
Qbase – количество електроенергия, което би консумирало уличното
осветление в случай че не е въведено система LED-PV за една година, kWh;
QLED- консумирана енергия от LED осветителните тела за една година, kWh;
Еpv – количество произведена електроенергия за една година от зарядната
станция, kWh;
Qbase, - представлява нормализираният разход на електроенергия на уличното
осветление преди въвеждане на системата LED-PV. За да се определи този
разход е необходимо да се определи инсталираната мощност P(kW) на всички
осветителни тела които ще бъдат засегнати от интервенцията. Като е
необходимо и да с включат и лампи които не светят поради технически
причини, но които ще бъдат заменени с нова лампа. Вторият параметър който
трябва да определен е времето на работа на уличното осветление t(h) за една
година.
Този параметър се изчислява по следната формула:
(2) Qbase= Pbase * Тbase, kWh
5.4. Изчисляване на общото количество спестена първична енергия
Първичната енергия се изчислява съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 2
Еталонни стойности на коефициента, отчитащ загубите за
добив/ производство и пренос на енергоресурси и енергии към НАРЕДБА №
18 от 12.11.2004 г. за енергийните характеристики на обектите.
Първичната енергия се изчислява по следната формула:
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(3) Qpr= Qsave* ei , kWh
където,
Qpr- спестено количество първична енергия, kWh
Qsave- количеството спестена крайна енергия, kWh
ei - коефициентът, отчитащ загубите при добив, пренос и разпределение на i-я
заменен енергиен ресурс. Отчита се от приложение таблица 2;
Таблица.2.
Таблица с коефициенти за изчисляване на първична енергия
Вид енергиен ресурс/енергия
Промишлен газьол
Природен газ
Пропан-бутан
Черни каменни въглища
Кафяви каменни въглища
Дърва за горене
Дървени пелети
Електроенергия

ei
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.05
1.25
3

5.5. Изчисляване на количеството спестени емисии CO2
За да се изчислят емисиите на CO2, свързани с електропотреблението, е
необходимо да се определят какви са емисиите, произтичащи от ползваната
електроенергия. За всички видове електропотребление която се консумира от
общината, включително за нуждите на релсовия транспорт, следва да се
използва един и същ коефициент на емисии. Общият принцип е, че може да
бъде използван национален или европейски коефициент на емисии. Но също
така, в случай че местният орган на властта е решил да включи в Плана за
устойчиво енергийно развитие (SEAP) мерки във връзка с местно
електропроизводство от възобновяеми източници или ако той купува
сертифицирана зелена електроенергия, следва да бъде изчислен местен
коефициент на емисии по отношение на електроенергията, който да отразява
намалението на емисии на CO2, дължащо се на взетите мерки. В тези случаи
може да се използва правилата разписани в сайта на „Споразумение на
кметовете”.
За целите на настоящата методика ще бъдат използвани националните
коефициенти разписани Приложение № 3 към чл. 18 към НАРЕДБА № 18 от
12.11.2004 г. за енергийните характеристики на обектите.
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Таблица 3.
Въглероден коефициент на различите по вид енергоносители
Вид енергиен ресурс/енергия
fi
g СО2/KWh
Промишлен газьол
311
Природен газ
247
Пропан-бутан
272
Черни каменни въглища
439
Кафяви каменни въглища
452
Дървесни изрезки
32
Дърва за горене
6
Дървени пелети
43
Електроенергия
683
Изчисляването на спестените количества вредни емисии се осъществява със
следната формула:
(4) Е= (Qpr * fi)/1000, kg CO2
където,
E - количеството спестени емисии СО2 в резултат от въвеждането в
експлоатация на системата LED-PV в kg CO2;
Qpr- спестено количество първична енергия, kWh
fi - Еталонна стойност на коефициента на екологичен еквивалент на
енергоресурси и енергия, g СО2/KWh

6. Отчитане на спестяванията през годините
6.1. Принципът за отчитане на спестяванията се основава на условието:
ефектът от изпълнени мерки по въвеждане на системата LED-PV в дадена
година се отчита в следващата.
6.2. Спестената енергия се изчислява за всяка година. За конкретна
година тя е сума на спестяванията за годината от въведените мерки по
въвеждане на системата LED-PV с неизтекъл жизнен цикъл.
6.3. Схемата за отчитане на спестяванията е илюстрирана в Таблица 4.
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Таблица 4
Година

Година i

Година
i+1

Година
i+2

Година
i+3

Година
i+4

Li

E(Li)

E(Li)

E(Li)

E(Li)

E(Li+1)

E(Li+1)

E(Li+1)

E(Li+2)

E(Li+2)
E(Li+3)

Реализирани
спестявания

0

∑
E(Li+n)

∑
E(Li+n)

∑
E(Li+n)

∑
E(Li+n)

където:
Li – Инвестиции за реализиране на мерките по въвеждане на системата LEDPV в i-та година;
E(Li)– Спестявания на вредни емисии за една година в резултат на
инвестициите Li, изчислени по настоящата методика;

7. Разпределение на спестяванията при няколко инвеститори
В случаите, когато системата LED-PV на даден обект участват повече от един
инвеститор, спестената енергия в резултат на системата LED-PV се
разпределя между тях пропорционално на размера на инвестициите.

8. Предложение за реализиране на методиката във времето
При липса на информация в общинската администрация за консумацията на
електроенергия на участъка от улични осветителни тела които ще бъдат
подменени се приема, че те работят 4600 часа годишно. Консумацията на
енергия се изичислява по следната формула:
Qbase= Pbase * Тbase, kWh
където, Тbase =4600, h
Pbase – Общата инсталирана мощност на уличните осветителни тела, kW.
Включително и осветителни тела които не работят поради технически
причини, но ще бъдат подменени.

9. Образец на доклад за отчитане на ефекта от използване на
светодиодна улична осветителна система захранвана със слънчеви
панели
Докладът за отчитане на ефекта от подмяна на уличното осветление със
система от светодиодни лампи и фотоволтаично захранване се представя на
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Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) по утвърдения образец
„Форма за предоставяне на информация от търговците с енергия в
съответствие с чл. 40, ал. 2, т. 2 и 3 и ал. 3, т. 1 и 4 от ЗЕЕ“, публикуван на
сайта на АУЕР.

10. Пример за измерване на спестените емисии от изградена
светодиодно улично осветление захранвано от фотоволтаична
система на алея „Дамбата” гр. Балчик
1. Определяне на първоначалните условия на работа на осветителната уредба.
Определена за изграждане на ново улично осветление е алея „Дамба”. Това е
крайбрежната алея на гр. Балчик от Архитектурно-парковия комплекс
“Дворецът” до „Старата мелница”. Преди прилагането на мерките за
енергийна ефективност и ВЕИ, осветлението на алеята се осъществява от 51
броя осветителни тела тип «Gamma tohrn”, 12 броя фенери “Noemi” и 10
сферични осветителни тела. Всички осветителни тела са с натриеви лампи с
високо налягане (НЛВН). Общата инсталирана мощност е 5,75 kW. Уличното
осветление работи по данни от специалиста енергетик на общината 3650 часа
годишно.
Разходите за електроенергия за улично осветление се заплаща от общината за
всички осветителни тела в града, т.е. не е възможно да се отделят разходите
за осветяване на алея „Дамба”. Поради тази причина работните часове на
годишна база се установяват чрез провеждане на интервю с енергетика на
общината, който е отговорен за работата на уличното осветление.
Определяне на годишен разход на електроенергия:
Този параметър се изчислява по формула (2) от указанията:
Qbase= Pbase * Тbase, kWh, където
 Qbase, (kWh) – консумация на електроенергия от същите осветителни
тела за 1 година;
 Pbase, =5,75 (kW) – обща инсталирана мощност на осветителните тела;
 Тbase, = 3 650 (h) – време на работа на осветителните тела за 1 година;
Qbase= 5,75 * 3650 = 20 987,5, kWh
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Снимки от първоначалното състояние на уличното осветление на алея
„Дамбата“, гр. Балчик

2. Определяне на условията на работа на системата LED-PV
За коректното отчитане на условията на работа на системата LED-PV е
необходимо по време на работа да се извършва измерване на слените
параметри:
 Еpv, (kWh) - произведена електроенергия от фотоволтаичните панели;
 QLED, (kWh) - консумация на електроенергия от LED осветителните тела;
 ТLED, (h) – време на работа на осветителните тела;
Определяне на произведената електроенергия от фотоволтаичните
панели
Соларното улично осветление представлява интегрирана система от
фотоволтаичен модул, контролер, акумулатор и осветително тяло. Принципа
на работа е следния: по време на светлата част на денонощието
акумулаторите се зареждат от електроенергията произведена от
фотоволтаичният модул, през тъмната част от денонощието акумулаторите
захранват осветителните тела (обикновено това са светодиодни лампи) и по
този начин се осъществява осветлението на уличната мрежа. Управлението
на заряда на акумулаторите, времето на осветление, интензитета на светене
на светодиодния осветител в различните часове на нощта се осъществява от
контролера. Чрез правилното регулиране се удължава живота на акумулатора
и светодиодния осветител. Техническото изпълнение е възможно в два
варианта:
1. Фотоволтаичен панел, акумулатор, контролер и светодиоден осветител
на всеки един уличен осветител;

26

2. Изграждане на зарядна станция състояща се от фотоволтаични модули,
акумулаторен блок и управляващ блок, от където се осъществява
захранването на светодиодните лампи.
Двата варианта имат своите предимства и недостатъци, като в зависимост от
конкретният случай трябва да се избере подходящият вариант.
Предимствата на първия вариант са:
– няма нужда от полагането на захранващи кабели;
- преместването на осветителните стълбове безпроблемно.
Недостатъците на тази система са:
- липсата на резервно захранване;
- ниска устойчивост на силен вятъра, понеже PV панела е разположен
на върха на стълба.
Предимствата на втория вариант са:
- възможност за осигуряване на резервно захранване;
- висока устойчивост на външни климатични въздействия,
- възможност за по–фино управление на осветлението.
Недостатъците на тази система са:
- необходимо е полагането на кабели;
- трудно е преместването на отделни осветителни стълбове след
монтирането им.
В конкретният случай за алея „Дамба” е избран вариант 2. Причините за това
са:
 непосредствената близост на морето което е предпоставка за силни
ветрове през зимният период на годината;
 необходимост от резервно захранване на лампите;
В допълнение системата е иновационна и има възможност за използване на
зарядната станция за други дейности. Бъдещата визия на общината е свързана
с развитието на електротранспорт. Това е една допълнителна причина за
избора на зарядна станция. Защото в бъдеще е възможно да се дооборудва до
зарядна станция не само за улично осветление но и за зареждане на
електровелосипеди, електроавтомобили и др.
Мощност на системата от фотоволтаични панели.
Монтирани са 18 броя поликристални фотоволтаични панели с единична
мощност P=240 Wp. Общата инсталирана мощност е Ptotal=4320 Wp. Панелите
са монтирани на стоманена конструкция неподвижно под ъгъл 30° спрямо
хоризонта. Панелите са насочени към юг. Системата е оборудвана с
регулатор
на
заряда,
инвертор
със
следните
характеристики
24VDC/230VAC/50Hz/3000VA, събирателна стрингова кутия и главно
разпределително табло.
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Изчисляване на произведената електроенергия от зарядната станция.
Таблица 5. Производство
на електроенергия
от фотоволтаични
панели с кристална
структура

Месец
Jan 12
Feb 12
Mar 12
Apr 12
May 12
Jun 12
Jul 12
Aug 12
Sep 12
Oct 12
Nov 12
Dec 12
2012

kWh
66.061
105.423
163.136
227.048
206.714
270.487
280.277
259.683
209.579
148.175
68.555
42.941
2048.079

Произведеното количество електроеенргия ще бъде изчислено на база
истинската производителност на фотоволтаичните модули. В Таблица 5 са
публикувани данни от реално измерване на различни по технология
фотоволтаични модули по проект Модел за ефективно производство на
слънчева електроенергия в Северното Черноморие”, изпълняван от
Черноморска регионална агенция за управление на енергията – Варна,
осъществяван с финансовата подкрепа на Програма “Малки проекти” на
Глобалния Екологичен Фонд. Измерванията са извършени на едноосно
следящи системи в региона на гр. Варна. за изчисляване на стационарна
система производителността трябва да се намали с 20%.
Монтираните панели са поликристални, за определяне на тяхната
производителност ще вземем данните от Таблица 5. В случая произведеното
количество електроенергия ще бъде изчислено, защото към момента на
написване на Методиката зарядната станция не е работила една пълна година.
Заложено е измерване на количествата електроенергия произведени от
фотовотлаичната система, което е по-точно за реални измервания.
Инсталирана мощност от 1 kWp от поликристални панели на едноосно
следяща конструкция за една година произвежда 2048 kWh електроенергия.
Намаляваме това количество елкотренергия с 20% за да се отчете, че
монтираните панели в случая за стационарни – т.е. от 1 kWp от
поликристални панели на стационарна конструкция за една година ще
произвежда 1 638 kWh електроенергия.
Изчисляване на количество произведена електроенергия за една година
от зарядната станция „Дамбата”:
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Еpv=1638*4,32= 7 077 kWh;
Еpv= 7 077 kWh;
Снимки от монтираната зарядна станция

Сн. 1. Общ изглед на зарядната станция;

Сн.2. Изглед на инвертора, контролера на заряда, стринговата
кутия и управлението на зарядната станция;
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Сн.3. Изгледа на акумулаторният блок;
Зарядната станция е оборудвана с акумулаторен блок състоящ се от 8 броя
акумулатори със следните параметри:
Номинално напрежение – 12 V;
Капацитет C20 – 230 Аh;
Капацитет C5 – 190 Аh;
Резервен капацитет – 460 мин.;
Размери – 518/274/242 мм;
Акумулаторите се зареждат през светлата част на денонощието и захранват
уличното осветление през нощта. В случай на техническа повреда или повече
от 4 дена без слънце, лампите биват захранвани от електрическата мрежа.
Определяне на консумирана енергия от LED осветителните тела за една
година
Втората съществена част от проекта е подмяна на уличните осветителни тела
със светодиодни осветители. Поради амортизираните стълбове и захранващи
кабели бе необходимо да се изготви нов проект за брой лампи, стълбове и
кабелна линия. Съгласно изготвения проект алеята се осветява от 68 улични
осветителни стълбове със светодиодни лампи. Всяка лампа е с мощност
Plamp=20 W, общата инсталирана мощност е PLED=1 360 W.
Лампата изглежда както показано на Снимка 4.
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Сн.4. Изглед на светодиодна лампа
Параметрите, които определят консумацията на електроенергия на
светодиодните лампи са:
 PLED, (kW) – обща инсталирана мощност на осветителните тела;
 ТLED, (h) – време на работа на осветителните тела за 1 година;
Мощността на лампите е PLED=1 360 W= 1,36 kW.
Времето на работа на лампите се приема да бъде същото както преди
интервенцията за да е възможно резултата да бъде сравнен коректно.
ТLED=Тbase, = 3 650 (h) – време на работа на осветителните тела за 1 година
Изразходваното количество електроенергия за една година от уличното
светодиодно осветление ще бъде:
QLED= PLED * ТLED =1,36 * 3650 = 4 964 kWh;
При пряко сравнение се вижда, че произведените количества електроенергия
са повече от изразходваните от лампите. Но по-голямата мощност е
необходима за да се резервира захранването през зимните месеци на
годината.
Изчисляване на количеството спестена крайна енергия
Изчисляването се осъществява по следният алгоритъм:
(1) Qsave = Qbase - QLED + Еpv , (kWh), където:
Qsave- количество спестена електроенергия за една година, kWh;
Qbase – количество електроенергия, което би консумирало уличното
осветление в случай че не е въведено система LED-PV за една година, kWh;
QLED- консумирана енергия от LED осветителните тела за една година, kWh;
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Еpv – количество произведена електроенергия за една година от зарядната
станция, kWh;
където,
Qbase = 20 987,5, kWh
QLED= 4 964 kWh;
Еpv = 7 077 kWh;
Пресмятане на спестена крайна енергия:
Qsave= 20 987,5 - 4 964 + 7 077 = 23 101 kWh.
Изчисляване на общото количество спестена първична енергия
Първичната енергия се изчислява съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 2
Еталонни
стойности
на
коефициента,
отчитащ
загубите
за
добив/производство и пренос на енергоресурси и енергии към НАРЕДБА №
18 от 12.11.2004 г. за енергийните характеристики на обектите.
Първичната енергия се изчислява по следната формула:
(3) Qpr= Qsave* ei , kWh ,
където:
Qpr- спестено количество първична енергия, kWh
Qsave- количеството спестена крайна енергия, kWh
ei - коефициентът, отчитащ загубите при добив, пренос и разпределение на i-я
заменен енергиен ресурс. Отчита се от приложение Таблица 2 по-горе,
където,
Qsave=23 101 kWh.
ei = 3;
Пресмятане на спестена първична енергия:
Qpr= 23 101 * 3= 69 303 kWh;
Изчисляване на количеството спестени емисии CO2.
За да се изчислят емисиите на CO2, свързани с електропотреблението, е
необходимо да се определят какви са емисиите, произтичащи от ползваната
електроенергия – (Таблица 3. Въглероден коефициент на разликите по вид
енергоносители)
Изчисляването на спестените количества вредни емисии се осъществява със
следната формула:
(4) Е= (Qpr * fi)/1000, kg CO2 , където:
E - количеството спестени емисии СО2 в резултат от въвеждането в
експлоатация на системата LED-PV в kg CO2;
Qpr- спестено количество първична енергия, kWh
fi - Еталонна стойност на коефициента на екологичен еквивалент на
енергоресурси и енергия, g СО2/kWh , където:
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Е= 69 303 kWh;
fi = 683 g СО2/kWh;
Пресмятане на количеството спестени емисии CO2;
Е= (69 303 * 683)/1000 = 47 334 kg CO2;
ОТЧИТАНЕ НА СПЕСТЯВАНИЯТА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ
1. Принципът за отчитане на спестяванията се основава на условието:
ефектът от изпълнени мерки по въвеждане на системата LED-PV в дадена
година се отчита в следващата.
2. Спестената енергия се изчислява за всяка година. За конкретна година тя е
сума на спестяванията за годината от въведените мерки по въвеждане на
системата LED-PV с неизтекъл жизнен цикъл.
3. Схемата за отчитане на спестяванията е илюстрирана в Таблица 6.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СПЕСТЯВАНИЯТА ПРИ НЯКОЛКО
ИНВЕСТИТОРИ
В случаите, когато в системата LED-PV на даден обект участват повече от
един инвеститор, спестената енергия в резултат на системата LED-PV се
разпределя между тях пропорционално на размера на инвестициите.
В конкретния случай собствеността на цялата система е изцяло на община
Балчик.
Таблица 6
Година
Година 2014
Година 2015 Година 2016 Година 2017
47.334
47.334
47.334
47.334
47.334
47.334
47.334
47.334
47.334
47.334
94, 668
142, 002
189,336
Реализирани 47,334
спестявания,
t CO2
Примерно разпределение на емисиите при евентуално партньорство.
Да приемем, че в изграждането са инвестирали Черноморски енергиен
клъстер и местното енергоразпределително дружество. Общата инвестиция е
130 000 лв, която се разпределя както следва:
Черноморски енергиен клъстер – 60 000 лв – 46 % от общата стойност;
Местното енергоразпределително дружество – 70 000 лв – 54% от общата
стойност;
Годишно спестяване на вредни емисии - Е= 47 334 kg CO2;
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Разпределението на емисиите между отделните инвеститори е както е
показано в таблицата:
№
1
2

Инвеститор

Признатите емисии,
kg CO2, годишна база
Черноморски енергиен клъстер
21 774
Местното
енергоразпределително 25 560
дружество

Икономическа ефективност
Инвестицията за изграждането на конструкцията на зарядната станция,
прокарването на кабелната линия, сглобяване и монтаж на стълбове,
закупуване и изграждане на фотоволтаичната система и светодиодни лампи е
в размер на 110 000 лева. Като оскъпяването спрямо конвенционален ремонт
е в размер на 30 000 лева. Оскъпяването идва от фотоволтаичната зарядна
станция и светодиодните лампи. Но реалното спестяване се получава именно
благодарение на тези допълнително вложени средства. На тази база ще бъде
изчислен и срока на възвращаемост на вложените средства. С цел
опростяване на изчислителната процедура няма да бъдат взети под внимание
спестените разходи от поддръжка на уличното осветление.
Но този фактор е благоприятен за PV-LED система, така че получените
резултати ще бъдат песимистичен вариант. Залага се годишно увеличение на
цената на електроенергията в размер на 6,5%.
В резултат на изграждането на PV-LED система, съгласно направените
изчисления по-горе, годишно се спестява 23,1 MWh електроенергия.
Приемаме, че цената на електроенергията е C=160 BGN/MWh. Това е средна
цена в България като се вземе предвид крайната цена на дневната и нощната
електроенергия.
Спестени средства от работата на PV-LED системата:
Година

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Енергия, MWh

23.1

23.1

23.1

23.1

23.1

23.1

23.1

Цена, BGN/MWh

160

170

181

193

206

219

233

3696

3936

4192

4465

4755

5064

5393

Спестени
средства, BGN

Срокът на възвращаемост е 7 години.

34

Общо

31501

