Цели, приоритети и мерки в общинските
програми и планове за ЕЕ, насърчаване на
ВЕИ и качество на въздухa и устойчива
енергия – краткосрочна и дългосрочна
визия за устойчиво енергийно развитие

Съдържание
 Законодателна рамка общински програми и планове ЕЕ
 Законодателна рамка общински програми и планове
ВЕИ
 Законодателна рамка околна среда и КАВ
 Резултати от инвентаризация на енергийното
потребление, СО2, дял на ВЕИ на общини – примера на
Пловдив
 Избор на приоритети –краткосрочна и дългосрочна
визия – планове КАВ и устойчиво енергийно развитие
 Възможности

Политиката 20-20-20 на Европейския съюз
до 2020 – енергийна сигурност, конкурентноспособност,
работни места и приемливи цени
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-20%

+20%
Парникови газове

Енергийно потребление

Дял на ВЕИ
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9 общини/градове са част от Конвентът на
кметовете
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Търговище

Банско
Чепеларе

•
•

Дюнкер 2010
Прага 2011

Енергийно развитие на общините и регионите
• Развитие на местната енергийна политика и
управление

– Анализ на настоящото и бъдещо енергопотребление и на
разходите по енергопотебителни процеси (отопление,
осветление, електрически прибори и машини) в сградния
фонд (обществен и частен, многоетажни и едно-двуетажни
сгради), в транспорта и местната промишленост
– Планове за ЕЕ и оптимизация на енергоносителите,
включително ВЕИ за намаляване на разходите и на
негативното влияние на околната среда. Хоризонтално
интегрирани енергийни системи на ЕЕ и ВЕИ. Енергийна
независимост.
– Инвестиционни подходи и механизми
– Мониторинг на изпълнението на политиката и плановете.

Закон за енергийната ефективност
Чл. 11. (1) Политиката по енергийна ефективност се осъществява
от органите на държавната власт и органите на местното
самоуправление чрез изготвяне на планове за енергийна
ефективност и програми за тяхното изпълнение за определен
програмен период.
Чл. 12. (1) Органите на държавната власт и органите на местното
самоуправление представят ежегодно на изпълнителния
директор на агенцията отчети за изпълнението на плановете.
(2) Отчетите по ал. 1 съдържат описание на дейностите и мерките,
посочват размера на постигнатите енергийни спестявания и се
представят не по-късно от 31 март на годината, следваща
годината на изпълнение на съответните дейности и мерки.
(3) Отчетите се изготвят по образец, утвърден от изпълнителния
директор на агенцията, и са съставна част от отчета за
изпълнението на съответния национален план за действие.

Дейности по ЕЕ според ЗЕЕ
Чл. 13. Дейностите за повишаване на енергийната
ефективност са дейностите, свързани със:
1. енергийно паспортизиране;
2. обследване и сертифициране на сгради;
3. обследване на промишлени системи;
4. проверка за енергийна ефективност на водогрейни
котли и климатични инсталации в сгради, и
5. управление по енергийна ефективност.

Закон за EE – климатичните промени извън
юрисдикцията на местните власти

•
•
•
•

В проект на нова енергийна стратегия – местните
власти отсъстват
Липса на регионални/общински цели за енергийни
и CO2 спестявания
Липсва структура, съдържание, методология
обхват на общинските програми по ЕЕ
Липсват източниците – например транспортът и от
там разпознаване на дейностите по ЕЕ

Закон за енергия от ВЕ
Чл. 8. Областният управител:
2. координира дейностите по насърчаване
производството и потреблението на електрическа
енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане
от възобновяеми източници, производството и
потреблението на газ от възобновяеми източници,
както и производството и потреблението на
биогорива и енергия от възобновяеми източници в
транспорта между общините в областта;
3. предоставя на изпълнителния директор на АУЕР
информация относно изпълнението на програмите по
чл. 9 в общините на територията на областта;

Чл. 10. (1) Кметът на общината разработва и внася за приемане от общинския
съвет общински дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване
използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в съответствие
с НПДЕВИ, които включват:
1. данни от оценките по чл. 7, ал. 2, т. 4, а когато е приложимо, и оценки за
наличния и прогнозния потенциал на местни ресурси за производство на енергия
от възобновяем източник;
2. мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при изграждане или
реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на сгради
– общинска собственост;
3. мерки за използване на енергия от възобновяеми източници при външно
изкуствено осветление на улици, площади, паркове, градини и други недвижими
имоти – публична общинска собственост, както и при осъществяването на други
общински дейности;
4. мерки за насърчаване на производството и използването на електрическа
енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане, произведена от
възобновяеми източници, както и такава, произведена от биомаса от отпадъци,
генерирани на територията на общината;
5. мерки за използване на биогорива и/или енергия от възобновяеми източници в
общинския транспорт;
6. анализ на възможностите за изграждане на енергийни обекти за
производство на енергия от възобновяеми източници върху покривните и
фасадните конструкции на сгради – общинска собственост;

7. схеми за подпомагане на проекти за производство и потребление на
електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от
възобновяеми източници, включително индивидуални системи за използване на
електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от
възобновяеми източници, за производство и потребление на газ от
възобновяеми източници, както и за производство и потребление на биогорива
и енергия от възобновяеми източници в транспорта;
8. схеми за подпомагане на проекти за модернизация и разширение на
топлопреносни мрежи или за изграждане на топлопреносни мрежи в населени
места, отговарящи на изискванията за обособена територия по чл. 43, ал. 7 от
Закона за енергетиката;
9. разработване и/или актуализиране на общите и подробните устройствени
планове, свързани с реализация на благоустройствени работи за изпълнение
на проекти, във връзка с мерките по т. 2, 3 и 4;
10. ежегодни информационни и обучителни кампании сред населението на
съответната община за мерките за подпомагане, ползите и практическите
особености на развитието и използването на електрическа енергия, топлинна
енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, газ от
възобновяеми източници, биогорива и енергия от възобновяеми източници в
транспорта.
(2) Дългосрочните програми по ал. 1 се разработват за срок 10 години, а
краткосрочните програми – за срок три години. В общински схеми за
подпомагане могат да участват само проекти, свързани с мерките по
общинските програми по ал. 1.

(3) Кметът на общината:
1. уведомява по подходящ начин обществеността за съдържанието на програмите
по ал. 1, включително чрез публикуването им на интернет страницата на
общината;
2. организира изпълнението на програмите по ал. 1 и предоставя на
изпълнителния директор на АУЕР, на областния управител и на общинския
съвет информация за изпълнението им;
3. организира за територията на общината актуализирането на данните и
поддържането на Националната информационна система по чл. 7, ал. 2, т. 6;
4. отговаря за опростяването и облекчаването на административните процедури
относно малки децентрализирани инсталации за производство на енергия от
възобновяеми източници и за производство на биогаз от селскостопански
материали – твърди и течни торове, както и на други отпадъци от животински и
органичен произход, а когато е необходимо – прави предложения пред
общинския съвет за опростяването и облекчаването на процедурите;
5. оказва съдействие на компетентните държавни органи за изпълнение на
правомощията им по този закон, включително предоставя налична информация
и документи, организира набирането и предоставянето на информация и
предоставянето на достъп до съществуващи бази данни и до общински
имоти за извършване на оценката по чл. 7, ал. 2, т. 4.
(4) Кметът на общината внася за разглеждане от общинския съвет предложенията
на областния управител по чл. 8, т. 4 на първото му заседание след постъпване
на предложението.

Закон за опазване на околната среда
Чл. 79. (1) Кметовете на общините разработват програми за
опазване на околната среда за съответната община в
съответствие с указанията на министъра на околната среда и
водите.
(2) ……Времеви обхват - 3 години
(3)При разработването, допълването и актуализирането на
програмите се привличат и представители на неправителствени
организации, на фирми и на браншови организации.
(4) Програмите се приемат от общинските съвети, които
контролират изпълнението им.
(5) Кметът на общината ежегодно внася в общинския съвет
отчет за изпълнението на програмата за околна среда, а при
необходимост и предложения за нейното допълване и
актуализиране.

Закон за чистотата на атмосферния въздух
27.(1) В случаите, 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 програми за намаляване нивата на
замърсителите и за достигане на утвърдените
норми по чл. 6 в установените за целта срокове, които
са задължителни за изпълнение.
(2) Програмите по ал. 1 са неразделна част от
общинските програми за околна среда по чл. 79 от
Закона за опазване на околната среда.

Закон за чистотата на атмосферния въздух
Чл. 31. (5) В случаите, когато съществува риск от
превишаване на установените норми и/или алармените
прагове при неблагоприятни метеорологични условия и
други фактори, компетентните органи изготвят
оперативни планове за действие съгласно чл. 30 ЗЧАВ,
указващи мерките, които трябва да бъдат предприети в
краткосрочен план, с оглед намаляването на посочения
риск и ограничаване продължителността на подобни
явления. Тези планове според отделния случай могат
да предвиждат мерки за ограничаване, а при
необходимост и спиране на определени дейности,
които допринасят за превишаването на нормите за
КАВ, включително мерки по регулиране движението на
автомобилния транспорт, в съответствие с чл. 29 ЗЧАВ.

Наредба № 7 за оценка и управление КАВ от
01.01.2000г.
Чл. 8. (1) Оценката на КАВ чрез измервания за определяне нивата
на съответните замърсители е задължителна в следните райони:
1. агломерации съгласно определението по § 1, т. 10 на
допълнителната разпоредба;
2. райони, в които нивата на замърсителите са между съответните
горни оценъчни прагове и установените норми;
3. райони, в които нивата на замърсителите превишават
установените норми.
(2) оценката на КАВ се извършва чрез комбинация от измервания,
моделиране, инвентаризация на емисиите и други представителни
методи за определяне нивата на замърсителите в тях.

Наредба № 12 за норми за нивата (концентрациите) на
серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици
(ФПЧ), олово, бензен, въглероден оксид и озон в АВ
Съдържание на програмите за подобряване на КАВ

1. Локализация на наднорменото замърсяване: район; град (карта); ПМ (карта, географски
координати).
2. Обща информация: тип на района (градски, промишлен или извънградски
район);оценкана замърсената територия(km2) и население, експонирано на замърсяването;
полезни климатични данни; подходящи топографски данни; достатъчна информация за типа
цели, изискващи опазване в района.
3. Отговорни органи: имена и адреси на лицата, отговорни за разработването и изпълнението
на плановете за подобряване.
4. Характер и оценка на замърсяването: концентрации, наблюдавани през предходни
години (преди прилагането на мерките за подобряване); концентрации, измерени от
началото на проекта; методи, използвани за оценката.
5. Произход на замърсяването: списък на главните източници на
емисии,причинители на замърсяването (карта); общо количество на емисиите от тези
източници (тона/година); информация за замърсяването от други райони.
6. Анализ на ситуацията: описание на факторите, които са причината за нарушеното
КАВ (пренос на замърсители, включително трансграничен, образуване на вторични
замърсители и т.н.); информация за възможните мерки за подобряване на КАВ.
7. Информация за мерките или проектите за подобряване на КАВ, прилагани и реализирани
преди влизането в сила на тази наредба: местни, регионални, национални, международни
мерки; наблюдавани ефекти от тези мерки.
8. Информация за мерките или проектите за подобряване на КАВ, приети след влизане в
сила на тази наредба: изготвяне на списък и описание на всички мерки, определени в
съответните проекти; график за изпълнението им; оценка на очакваното подобрение на КАВ и
на продължителността на периода, необходим за постигане на установените норми.

Съдържание на програмите за подобряване
на КАВ

2. Информация относно етапа на изпълнение на
Европейските директиви:
3. Информация за всички мерки за намаляване на
замърсяването на атмосферния въздух, обсъждани на
съответното местно, регионално или национално ниво
за изпълнение с оглед подобряване на КАВ

Средногодишни норми (цели)

40
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2010
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Норма (цели) за брой превишени дни

200 µg/m3

18 дни

2010

50 µg/m3

35 дни

50 µg/m3

06.2011

7 дни

NO2

ФПЧ10

ФПЧ10
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a
Възможности за използване на законодателство
за ОС (КАВ) за постигане на цели за ЕЕ,ВЕИ и
климат
•
•
•
•
•

Обща инвентаризация на емисиите
Общ анализ на КЕП по сектори
Общ избор на приоритети
Общи мерки за действие
Изчисляване на спестяванията чрез съществуващите програми
и планове

• Политиците трябва да подкрепят интегрирането на КАВ и
промените в климата
• Дългосрочни цели и мерки за КАВ и промяна в климата

Инвентаризация на КЕП - сгради,
промишленост и транспорт - Пловдив
2001 - Инвентаризация на крайното потребление на енергия,
2 840 ГВтч/год

12%

3%

2010 - Инвентаризация на крайното потребление на
енергия - 2 670 ГВтч/год
2%

2%

15%

31%

22%

52%
0,2 %

Държавни и търговски сгради
Общинско осветление
Транспорт

Общински сгради
Жилищни сгради
Промишленост

транспорт
индустрия

Държавни и търговски сгради
Общинско осветление
Транспорт

2010 - Пловдив, 241 т. ФПЧ10

2007 - Пловдив, 252.6 т ФПЧ10

2%

59%
0, 26%

Общински сгради
Жилищни сгради
Промишленост

14%

2%

7%

2%

13%

14%

2%

69%

битово отопление
строителни дейности

1%

76%

обществени сгради

транспорт
индустрия

битово отопление
строителни дейности

обществени сгради

Инвентаризация на емисиите – CO2

2001- Инвентаризация на СО2 емисии,
1 138 437 т/год

3% 2%
8%
30%

57%

0, 34%

2010 - Инвентаризация на СО2 емисии,
1 067 705 т/год
Общински сгради и съоръжения
Жилищни сгради
Промишленост

Държавни и търговски сгради
Общинско осветление
Транспорт

10%

2% 2%

20%
66%
0, 44%

Общински сгради и съоръжения
Жилищни сгради
Промишленост

Държавни и търговски сгради
Общинско осветление
Транспорт

Крайно енергийно потребление по горива
2001 - Крайно енергийно потребление, 2841 ГВтч
3%
4% 6%
11%

3%
29%
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2010 Крайно енергино потребеление 2670 ГВтч
7% 3%

4%

31%

6%

16%
3%
Ел. енергия

Природен газ

30%
Нафта

Въглища

Дърв а

Бензин

Метан

Дизел

Избор на приоритети
2001, 2010 КЕП по сектори, МВтч
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2001, 2010 - КЕП, ГВтч
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Дисперсионно моделиране - принос на

отделните източници към концентрациите на ФПЧ10

Принос на отделните източници към
концентрациите на NO2

Замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ10)
2010 (без мерки) 2011-2013 (прилагане на
мерки)

Сценарии за промяна до 2020
Сценарии - потребление на енергия по сектори, МВтч
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Цел – намаление на емисиите CO2 с поне 200 000т.
Емисии CO2 т/год
1 500 000

1 138 437

1 067 705

910 749

1 000 000
500 000
0

2001г.

2010г.

2020г.

0
-50 000
-100 000

1 138 437 т
2001г.

2010г.

2020г.

-70 731

-150 000
-200 000
-250 000
-300 000
-350 000
-400 000

-227 687

Цел на плана за устойчиво енергийно
развитие на Пловдив до 2020
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Енергийно потребление

Дял на ВЕИ
31/11

План за действие КАВ
8 приоритета за намаляване на общите имисии,
6 количествени цели, 57 мерки

10 мерки - Битово отопление - Намаляване на имисиите ФПЧ10 с 15 ug/m3
20 мерки - Транспорт
• Намаляване на имисиите ФПЧ10 - 5 µg/m3;
• Намаляване на имисиите NO2 с 15 µg/m3
6 мерки- Обществени, промишлени и търговски сгради - Намаляване на
имисиите ФПЧ10 с 1 ug/m3 и NO2 (3 списъка)

2 мерки - Хигиенизиране и миене - намаляване на имисиите ФПЧ10 с 8 ug/m3
4 мерки - Строителни дейности - намаляване на имисиите ФПЧ10 с 2 ug/m3
1 мярка - Нерегламентирани дейности - намаляване на имисии ФПЧ10 5ug/m3
15 мерки- Управление на качеството на атмосферния въздух и
взаимодействие с гражданското общество

План за действие за устойчива енергия 5 приоритета за намаляване на общите имисии,
5 количествени цели, 60 мерки
20 мерки – Жилищни сгради - 150 000 т. CO2
20 мерки – Транспорт - 30 000 т CO2
10 мерки- Обществени, промишлени и търговски сгради - - 10
000 т
5 мерки – Ново строителство и директива за енергийни
характеристики
5 мерки- Управление на устойчивата енергия, образование и
взаимодействие с гражданското общество

Предложение за 400 ГВтч спестена енергия
• Образование и информация
• 170 ГВтч – 30 000 домакинства на дърва и въглища
да преминат към ефективно отопление на биомаса
• 150 ГВтч – 30 000 санирани жилища
• 50 ГВтч – “изпаряване на 30 000 ЛПС” алтернативни придвижвания
• 30 ГВтч – 30 000 слънчеви бойлери/покрива
• 30 ГВтч – 30 000 PV покрива
• 2.5 ГВтч – слънчеви бойлери обществени сгради
• 1.5 ГВтч - PV инсталации обществени сгради
• Нови сгради с нулево потребление на енергия

Предложение за 200 000 т CO2 спестени емисии
• Образование и информация
• 150 000 т – 30 000 домакинства на дърва и въглища да
преминат към ефективно отопление на биомаса,
термопомпи, слънчева енергия
• 30 000 т – 30 000 санирани жилища
• 30 000 т – “изпаряване на 30 000 ЛПС” - алтернативни
придвижвания
• 20 000 т – 30 000 слънчеви бойлери/покрива
• 2 000 т – слънчеви бойлери обществени сгради
• 20 000 т – 30 000 PV покрива

Предложение - 455 ГВтч ВЕИ отопление,
топла вода и електрическа енергия
• Образование и информация

• 350 ГВтч - жилищни сгради - 35 000
домакинства да преминат на биомаса,
термопомпи, слънчева енергия за отопление
• 30 ГВтч - 30 000 слънчеви покрива за топла вода
• 30 ГВтч – 30 000 PV покрива за електрическа
енергия
• 20 ГВтч – утайки от пречиствателната станция
• 10 ГВтч – сметищен газ
• ??? ГВтч – оползотворяване на битови отпадъци
• 5 ГВтч - Обществени сгради – болници, училища,
детски градини
• други инициативи

БАНСКО
Отоплителна 10 МW централа на биомаса
Топлоснабдяване на:
• Обществени сгради – училища, детски градини,
музея на Вапцаров, сградата на Общината
• Хотели
• Жилищни сгради
• …Църква
•Мрежа – 5,7 км

2 котела по 5 MW

Гориво – чипс

ИХТИМАН
Отоплителна 3 МW централа на биомаса

Топлоснабдяване на:
• Обществени сгради – сградата на общината,
училища, детски градини, банков офис, частни
фирми
• Хотели
• Жилищни сгради
• …Църква

•Мрежа –7 км

1 котел с мощност 3 MW

Гориво – чипс

Детска градина - Чепеларе
Обща площ 1 299 m2
Отопляем обем - 3 637 m3
Деца – 84
Персонал - 26

Гориво - пелети
Енергийни спестявания

78 049 KWh

Парични спестявания

22 220 EUR

Инвестиционни разходи

48 550 EUR

Период на откупуване
CO2 спетявания

2.2 y
86 t CO2

Професионално училище по горско
стопанство - Чепеларе

Обща площ 1 971 m2
Отопляем обем – 6 899 m3
Ученици – 205
Персонал - 25

Преди и след
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Благодаря ви за вниманието!
Лияна Аджарова,
председател АБЕА www.abea-bg.org
liyana.adjarova@eap-save.dir.bg

