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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА

„Фините прахови частици ще бъдат най-големия екологичен проблем
в 2050 година“ – СЗО, 2013

“Климатичните промени са най-голямото предизвикателство на
човечеството. Ултимативно, това е свързано с оцеляването”

Херман Ван Ромпой, президент на Европейски съвет - 24.10.2014

2020 - 20-20-20

Новата политическа рамка по климата и енергията
2030 - 40-27-27
2050 - 80



Общински политически документи в област ОС, ЕЕ, ВЕИ, отпадъци

• Програми за опазване на околната среда съгласно Чл. 79. (1) от Закон за опазване на
околната среда - Кметовете на общините разработват в съответствие с указанията на
министъра на ОСВ

• Програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените
норми Чл. 27(1) от Закона за чистотата на атмосферния въздух, когато в даден район
общата маса на емисиите довежда до превишаване на нормите за вредни вещества
(замърсители) в атмосферния въздух - кметовете на общините разработват и общинските
съвети приемат

• Планове за енергийна ефективност и програми за тяхното изпълнение за определен
програмен период съгласно Чл. 11. (1) от Закон за енергийната ефективност

• Дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване използването на ВЕИ, АЕИ и
потреблението на биогорива и на други възобновяеми горива в транспорта съгласно
Чл. 10. Закон за ВЕИ- кметовете на общини разработват и внасят за приемане от
общинските съвети

• Програма за управление на отпадъците съгласно Чл. 52. (1) от ЗУО Кметът на община
разработва и изпълнява (4) Програмата се разработва в съответствие със структурата,
целите и предвижданията на Националния план за УО



Национални документи Общински документи

Програми за намаляване нивата на замърсителите и за
достигане на утвърдените норми Чл. 27(1)  от ЗЧАВ

Национален план за действие по
енергийна ефективност

Общински планове за ЕЕ и програми за изпълнение - Чл.
11. (1)  от ЗЕЕ

Национален план за действие за
енергия от ВИ - 2020

Общински дългосрочни и краткосрочни програми за
насърчаване използването на ВЕИ, АЕИ и потреблението
на биогорива и на други възобновяеми горива в
транспорта Чл. 10.  ЗЕВИ

Трети Национален план за
действие по изменение на
климата 2013-2020

Няма формално изискване за общински документ
Планове за устойчиво енергийно развитие -2020

Национален план за действие за
управление на отпадъците

Общински програми за управление на отпадъците Чл. 52.
(1) от ЗУО



Изисквания към плановете за действие
• Целево ориентирани
• Количествени цели
• Проследими данни, организирани в бази данни
• Проследими мерки, количествено определени, на

базата на сценарии
• Оценка на въздействието на предложените мерки

– спестени емисии, спестена енергия,
произведена ВЕИ енергия, и т.н.

• Подлежат на мониторинг



Взаимодействие
Енергия- КАВ – климатични промени

• Общи причини за емисиите  (замърсители на въздуха и ПГ) –
енергийното потребление (битово отопление, транспорт)

• Повечето ПГ, са замърсители на градския  въздух, влияещи върху
здравето и ОС

• Метан – от селското стопанство, енергийно потребление, отпадъци,
може да се премества в други региони, допринася за формиране на
приземен озон

• ФПЧ – комплексен замърсител – сажди (недобро изгаряне на горивата)
– абсорбират слънчевата и инфрачервената радиация - затоплящ
ефект

• ФПЧ със S или N – отразяват слънчевата енергия - охлаждащ ефект
• Увеличени приземни температури – намаляват изнасянето на

приземния озон , озонови епизоди

Подобрението на КАВ подкрепя усилията  намалява въздействието
върху климата и обратно



Енергийно управление
(Управление ЕЕ и ВЕИ)

КЕП+други
замърсители

Емисии
КАВ

Дисперсионно
моделиране

Мониторинг
имисии/

изпълнение ПД КЕП по
сектори

Емисии ПГ

Моделиране

Мониторинг КЕП/
изпълнение на

ПД

Управление на КАВ



Разлики
• Емисии от производство на ел. енергия
• Емисии, дължащи се на използване на

биомаса



Единни бази данни – КАВ, ЕЕ и ВЕИ
Управление и планове КАВ Енергийно управление и планиране
Основни бази данни – крайно енергийно
потребление по сектори
• битово отопление
• обществени сгради,
• търговски и други сгради,
• транспорт

Основни бази данни –крайно енергийно потребление
по сектори
• жилищни сгради,
• общински сгради, улично oсветление
• търговски и други сгради,
• транспорт
• Селско и горско стопанство
• Неенергийни сектори - Битови отпадъци, утайки

от пречиствателни станции, сметищен газ
• Производство на ел. енергия, вкл. от когенерации
• Производство на топлинна енергия, вкл. от ВЕИ

Допълнителни бази данни
• Строителни обекти
• Незалесени ( открити терени)
• Нерегламентирани дейности

Допълнителни бази данни
• Покриви на обществени и други сгради
• Други биоразградими отпадъци

• Паркови отпадъци



Единни бази данни – КАВ, ЕЕ и ВЕИ
Бази данни Енергийно управление и планиране Доставчик на данни

• битово
отопление/
жилищни
сгради

Потребление на ел. енергия
Потребление на топлинна енергия
Потребление на природен газ
Потребление на въглища и дърва
Брой отопляеми/обитаеми жилища
Брой домакинства

ЕВН, ЧЕЗ, ЕНЕРГО-ПРО
Топлофикации
Газоснабдителни д-ва
Собствени анкети
НСИ
НСИ , ГРАО

• обществени
сгради

Потребление на ел. енергия
Потребление на топлинна енергия
Потребление на газьол
Потребление на природен газ
Потребление на въглища и дърва

Общини +държавни институции

• търговски и
други сгради

Потребление на ел. енергия
Потребление на топлинна енергия
Потребление на газьол
Потребление на природен газ
Потребление на въглища и дърва

ЕВН, ЧЕЗ, ЕНЕРГО-ПРО
АУЕР – проверки за ЕЕ на
- водогрейни котли ≥ 20 КВт
- Климатични инсталации ≥ 12

КВт
Собствени данни

• индустрия
Потребление на енергия
Емисии - собствени и контролни
измервания

РИОСВ - инсталации ≥ 500 КВт
РИОСВ - инсталации ≥ 500 КВт



Единни бази данни – КАВ, ЕЕ и ВЕИ
Бази данни Енергийно  и КАВ управление и

планиране
Доставчик на данни

• транспорт
Обществен транспорт
Общински автопарк
Таксита
Лични и търговски транспорт

Тежкотоварни МПС
ЛПС
други

Общини и частни фирми
Община

КАТ, общински дирекции „Местни данъци и
такси“

Селско и горско
стопанство

Селскостопански отпадъци
растителни
животински

Дървесни отпадъци
иглолистни
широколистни

Земеделски служби
Областни дирекции „Земеделие“
Общински служби „Земеделие“

ИАГ - Регионални дирекции на горите, ДГС

Не-енергиен
сектор

Управление на битови отпадъци
Управление на пречистване на
канализационни води
други

Общини



Единни бази данни – КАВ, ЕЕ и ВЕИ
Енергийно  и КАВ управление
и планиране

Доставчик на данни

Допълнителни бази данни
• Строителни обекти
• Незалесени ( открити терени)
• Нерегламентирани дейности
Покриви на обществени и други сгради
Биоразградими отпадъци
• Паркови отпадъци
• Други

Общини



Подписали
Конвента на
Кметовете
26 общини

• 51 български общини имат
проблеми с КАВ

• 8 общини от Конвента на
кметовете са с КАВ-
проблеми



Стъпки за постигане на целите на
Конвента:

Дефиниране на базов инвентар на
емисиите

Изготвяне на План за Устойчиво
Енергийно Развитие (ПУЕР)

Реализиране на мерки от Плана и
периодично докладване

Целите на Конвента: поне 20%
намаление на СО2



Базов инвентар на емисиите: първа стъпка към
реализиране на ПУЕР

• Базовият инвентар на емисиите е основа на ПУЕР описва енергийното
потребление и съответстващите му емисии СО2 на територията на общината

• Сектор “Сгради, съоръжения и индустрия”
• Общински сгради
• Третични сгради
• Жилищни сгради
• Осветление
• Индустрия

• Сектор „Транспорт“
• Общински транспорт
• Обществен транспорт
• Частен транспорт

• Сектор „Аграрни продукти, лесовъдство, рибовъдство“

• Местно производство на енергия (електрическа и топлинна)



Избор на базова година



 ПДУЕР е оперативен инструмент, който дефинира
местните енергийни политики до 2020 (визия);

 Базиран е на резултатите от инвентаризация на
емисиите в базова година;

 Включва набор от „действия/мерки“, които да се
приложат до 2020, за да се постигне целта за
намаляване на CO2



Мерките са същината на ПУЕР

Мерките за ЕЕ и ВЕИ в рамките на Конвента на Кметовете се
дефинират от самата община и са съобразени с:

• Националните ЕЕ и ВЕИ цели
• Възможностите за финансиране и заявени инвестиционни

намерения
• Административния и финансов капацитет на общината
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Извършване на мониторинг на ПУЕР
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Мониторингът се извършва по следните направления:

• Енергийна консумация на глава от населението
• Дял на биогоривата от общото потребление на горива
• Дял на местното енергийно произвоство спрямо цялостното производство
• Емисии на глава от населението

Примерни индикатори за мониторинг:
• Енергийно потребление на глава от населението [MWh/чов.]
• Въглероден интензитет на транспорта [t CO2/pkm], [pkm/чов.]
• Натовареност на обществения транспорт [pkm/чов.]
• Натовареност на трафика [pkm/чов.]
• Брой обновени сгради
• Брой сгради с повишен енергийен клас
• ….



Формуляр - инвентар на енергийното
потребление по сектори



Формуляр - инвентар на местното енергийно
производство



Формуляр - инвентар на СО2 емисиите от
енергийното потребление по сектори



Формуляр за изпълнение на мерките



Електронен доклад за Плановете за
устойчиво енергийно развитие



Мерки ЕЕ и ВЕИ

Управление
КАВ

Управление
УЕР

ФПЧ10
ФПЧ2,5

СО2

Норми ФПЧ и цели 2030г:
40-27-27



Индикатори

Тона CO2 екв. на жител,
емитиран в населеното
място

MWh на жител от КЕП в
населеното място

Сградите имат дял
повече от 50% от КЕП,
транспортът консумира
близо една трета от КЕП

Дял на местно
произведената енергия от
общото енергийно
потребление
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.

28%

Съответства на
189 Mтона CO2 екв. да бъде
намален = емисиите на
Белгия и Люксембург

Общи планове SEAP with КАВ: Гент, Гласгоу,
Копенхаген, Бристол

SEAP е общ план за други климатични и енергийни
инциативи (SmartCity, Carbon Neutral, Mayor adapt..
2030 2050)

Принос към
Европейските CO2 цели



Съответства на 479
TWh от енергийните
спестявания да бъдат
достигнати до 2020 чрез
мерки в секторите
„Сгради“ и „Транспорт“

20%

Сгради
Амстердам: всички общински сгради трябва да бъдат
климатично неутрални до 2015
Торино: намаляване на данъците за обновяване на сградата
към най-висок клас

Енергийно одитиране и обновяване на сгради
Барселона: реализиране на системи за мониторинг в
общинските сгради. Системи за енергиен мениджмънт
Мюнхен: Концепция за енергийни спестявания, 50% от
общинските сгради в Мюнхен

Транспорт
Белгия: Изследване на задръстванията по магистралите
Велибритания: Регионална програми за предоставяне на
инфраструктура и субсидии за електрически превозни
средства



Местно производство на енергия

http://heatroadmap.eu/

Тампере: две централи за централно

отопление и когенерация на отпадъци

Варшава: две когенерации, преминаване от

изкопаеми горива към биогорива

Торино: когенерация на отпадъци

32% повишение дела на

централното отопление

130% повишение дела на ВЕИ



Новата инициатива на ЕС:
Конвент на Кметовете за енергията и климата

Начало на
интегрирана
инициатива
Конвента на
кметовете за
енергията и климата



Модел за данни

Данни на общинско
ниво

Данни на национално/
областно ниво

Данни за специфични
консуматори ( индустрии,

транспорт, и т.н.)

Подход отгоре
надолу

Подход от долу
на горе Енергийни

баланси

Емисии
парникови

газове

Емисии
замърсители

на въздуха



ВХОДНИ ДАННИ
• Категории

• Крайно потребление на видове горива използвани сектори

• Видове горива и енергии
• Възобновяем/Не-възобновяем газ
• Възобновяем/ Не-възобновяеми течни горива
• Възобновяем/ Не-възобновяеми твърди горива

• Ел. енергия

• Топлинна енергия (топлофикация)

• Потребители – по сектори
Индустрия, услуги, обществени сгради и съоръжения, транспорт,

домакинства



Емисионни фактори
Вид енергиен ресурс / енергия Национални емисионни

фактори [g СО2 / kWh]
IPCC

[g CO2 / kWh]
LCA

[g CO2 / kWh]

Промишлен газьол, петрол и дизел 267

Мазут 279 267 292

Природен газ 202 202 221

Пропан-бутан 227 227 -

Черни каменни въглища 341 341 366

Лигнитни/кафяви каменни въглища 364 364 368

Антрацитни въглища 354 354 379

Брикети 351 346? 371?

Дървесни пелети, брикети и дърва 43 403 6

Топлина от централизирано
топлoснабдяване

290 - -

Електричество 819 823 910

1 т метан = 25 т СО2



Проблеми и ограничения
• Забaвяне от 2 години (налични сега 2014)

• Конфиденциалност

• Неопределености (за изкопаемите горива)
• Само закупените горива/енергия



Благодаря ви за вниманието!

Лияна Аджарова
liyana.adjarova@eap-save.eu

Енергийна Агенция – Пловдив
Бул. „Руски“ 139, ет. 3, оф. 301, Пловдив 4000

Уеб сайт: www.eap-save.eu


