
„Опитът на Софийската енергийна агенция- 
СОФЕНА в областта на системите за 

енергиен мениджмънт и енергийната 
ефективност при крайните потребители на 

енергия” 



ЗА СОФЕНА 
• Създадена през 2001 г. като сдружение с 

нестопанска цел 

• Изпълнени над 20 проекта с европейско и 
национално финансиране: 

- Енергиен мениджмънт и бенчмаркинг на МСП 

- Анализ на сградния фонд 

- Популяризиране на мерки за ЕЕ и ВЕИ 

- Обучения и образование по ЕЕ 

Действащи проекти SMARTEL за електротехници,  

START2ACT за стартиращи фирми и MEM – 
Общински енергиен мениджмънт 



За СОФЕНА 

• Енергийни обследвания 

- Обследване на промишлени системи и улично 
осветление 

- Обследване на сгради 

• Дейности в областта на стандартизацията, 
включително качество на електроенергията, 
системи за енергиен мениджмънт и други 

• Други: качество на въздуха, ВЕИ, опазване на 
околната среда 



ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ И 
БЕНЧМАРКИНГ 
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Проект BESS – Бенчмаркинг и системи за енергиен мениджмънт в МСП 



• Участие в изготвяне на наръчник по енергиен мениджмънт 

• Обучени над 300 служители на обществени институции в рамките на 
финансиране по норвежката програма 

• Доставки и услуги по проект №BG051PO001-4.1.05-0006 „Работодатели, 
ученици и учители заедно в „Иновативен образователен парк – ПГЕЕ - 
Пловдив“  

• Разработване  на учебна програма "Енергийна ефективност  и 

използване на енергия от възобновяеми енергийни източници" 

за  обучение на ученици с общ хорариум 72 учебни часа. 

• Разработване  на учебна програма  "Енергиен мениджмънт" 

за  обучение на ученици с общ хорариум 72 учебни часа. 

• Разработване  на интензивна учебна  програма "Енергийна 

ефективност  и използване на енергия от възобновяеми енергийни 

източници" за  обучение на учители с общ хорариум 40 учебни часа. 

• Разработване  на интензивна учебна програма "Енергиен мениджмънт" 

за  обучение на учители с общ хорариум 40 учебни часа. 

 

Обучения в областта на 
енергийния мениджмънт  



 
Добри практики у нас 

 
Проект STACCATO - Демонстрационен проект за 

енергоефективно обновяване на сгради с използване на иновационни 
технологии и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ)  

 

 Партньори от Холандия, Унгария и България.  
 

София – район „Оборище“ 
 Реновирани 4 жилищни сгради - на улиците „Чаталджа“ №54, „Асен 

Златаров“ №11, „Алеко Константинов“ №2 и „Черковна“ №75 с  
финансиране по проект STACCATO, програма „Обновен дом”  и 
собствени средства на жителите. 

 Общинска детска градина - ОДЗ № 60 

 Държавна университетска болница  - УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ.  

 



ОДЗ № 60 в р-н «Оборище» 

Енергоспестяващи мерки:  
изолация на стени, подмяна на дограма, слънчеви колектори на 
покрива за топла вода за кухнята и плувния басейн за децата. 
Подмяна на котел.  
 
Резултати от спестяване на енергия - прибл. 60% . /2011/ 
 
 



София – район „Оборище“ 

 Реновирани 4 жилищни сгради - на 
улиците „Чаталджа“ 54, „Асен Златаров“ 
11, „Алеко Константинов“ 2 и „Черковна“ 
75 с  финансиране по проект STACCATO, 
програма „Обновен дом”  и собствени 
средства на жителите в периода 2011-
2014г. 

 



УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“  

В Държавна университетска болница  - УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ са 
инвестирани над 500 000 лева безвъзмездни европейски средства.  



УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“  

Слънчеви термални инсталации за битова 
гореща вода 
106 броя слънчеви колектори тип Solar 5000 TF 
на фирмата BOSCH с активна площ на абсорбера 
2.4 м2 инсталирани и свързани със абонатните 
станции за топлинна енергия, доставяна от 

„Топлофикация София” ЕАД .  
Намаление на СО2 емисиите 38,03 т/годишно. 

 

Фотоволтаична инсталация за производство на 
електрическа енергия от слънцето 
105 инсталирани фотоволтаични панели 
REC240PE с номинална мощност 240 Wp или 
общата мощност е 25,2 kWp. Батерии HOPPECKE 
с капацитет 548 Ah осигуряват резервно 
захранване на отделението по хемодиализа. 
Годишно се спестяват 33.47 тона емисии на СО2. 

 



УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“  
 

Светодиодно осветление. 

269 луминесцентни осветителни тела  
подменени със светодиодни компоненти 
на PHILIPS – светодиодна лента Fortimo 
LED line и драйвер Xitanium/Fortimo, 
монтирани в проектирано и изработено в 
България осветително тяло OFFICE 4 LED 
HF.  

Система за енергиен мениджмънт и 
оптимизиране работата на абонатните 
станции  

4 модернизирани абонатни станции – 
монтирано съвременно автоматично 
управление и регулиране на подаването на 
топлинна енергия.  

.  



УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ 



УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“  
 Термостатни вентили 

Монтирани са около 800 радиаторни термостатни вентили Danfoss RA2920.  

Вентилите имат вграден сензор за температура и осигуряват защита от замръзване в 
помещения, които временно или за по-дълго време не се отопляват. Те имат обхват 
5-26оС и позволяват ограничаване на температурата в помещението в определен 
диапазон.  

Потребление на топлинна енергия в MWh 

 



УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“  

Икономия на енергия по STACCATO  

 От всички приложени мерки, включващи 
топлоизолация, дограма и слънчеви колектори, 
енергоспестяването достига до около 65%.  

 С 50-60% намалява консумираната от сградите 
енергия за отопление след обновяването, защото 
топлинните загуби намаляват с около 50 - 60%. 

 Соларните инсталации се изплащат за около 10 г., а 
останалите мерки - за 6 до 8 години.  

  Изчисленията показват, че периодът на възвращаемост на инвестициите в 
енергоспестяващи мерки е кратък и след 6-та година инвестицията е 
изплатена.  

 Сметките за топлоенергия и електроенергия намаляват средно с 40 -70% 

месечно.  



Пример за добра практика на ЕСКО договор за улично 
осветление - Община Сапарева Баня  

Обща информация 

Община Сапарева баня е разположена на 
площ от 180.8 кв. км в североизточната част 
на Кюстендилска област в Югозападна 
България. В общината има 4 населени 
места: гр. Сапарева баня, с. Ресилово, с. 
Овчарци и с. Сапарево.  

Общият брой на населението в общината е 
7 540 жители. 

Състояние преди обновяването: 
 Морално и физически остарели 

съоръжения, на много места без осигурен 
светлинен комфорт. 

 Не-енергоефективни осветителни тела  -  
основно натриеви лампи с високо 
налягане (НЛВН) - 70W  и 100W, компактни 
луминесцентни лампи (КЛЛ) FTE18W и 
ограничен брой живачни лампи – 125W. 

 Управление чрез фотоклетки 
с относително точно 
включване и изключване на 
системата за УО. Предполага 
се, че осветлението е 
включено средно 12 часа в 
денонощието или 4380 часа в 
годината. 



Община Сапарева Баня - ЕСКО договор за улично 
осветление  

Общата инсталирана мощност е оценена на 124 kW. 

За определяне на разхода за енергия е използвана 
средна цена на електроенергията за 2014 г.  

За базова линия на потреблението на енергия се 
приема 2014 г., с годишна консумация на 
електроенергия от 572259 kWh за сключване на 
ЕСКО договор и за изчисляване на енергийните 
спестявания.  

Решение: 
Подмяна на осветителите с такива с LED; 
Замяна на съществуващата система за 
управление с нова, включваща измерване и 
анализ на енергопотреблението и задаване 
на графици за регулиране на осветеността.  
Димиране; 
 Подмяна на рогатките. 
 
Резултати: 
Спестяване на средства и енергия – 80% 
Срок на договора: 7 години   



Проекти ЕЕСС и ЕССС 

Онлайн система за енергиен 
мониторинг: 

• Електроенергия; 

• Отопление и охлаждане;  

• Вода; 

• Индивидуални сметки за МСП; 

• Показатели, оценяващи 
успеха в енергоспестяването; 

• Гарантирана защита на данните. 

Европейска климатична купа за граждани и служители 



Проект SMARTEL 
Проектът е насочен към професионалното образование и предлага отворени 

образователни ресурси под формата на учебна програма за интелигентно измерване и 
автоматизация на дома за електроинсталатори и електротехници 

 

 

 

 

За повече информация: http://smartel-project.eu/bg/ 



Проект START2ACT за млади МСП и 
стартиращи фирми 

На английски език: http://www.start2act.eu/ 
На български език: http://bg.start2act.eu/ 

 Консултиране и наставничество за 
млади МСП и startups; 

 Електронно обучение по: 
- Енергийна ефективност на 
работното място; 
- Енергийна ефективност в дома; 
- Интелигентен енергиен 
мениджмънт. 
 Състезания за пестене на енергия; 
 Онлайн платформа със свободен 

достъп:  база знания - с данни, 
решения, продукти за ЕЕ, 
материали за ползване; 

 Интерактивна социална 
платформа - за споделяне на опит 
и резултати, за адаптирани уеб-
базирани експертните становища. 



Проект Общински енергиен 
мениджмънт 

• Идентифициране на 60 различни сгради  
• Предварителен одит/скрининг на избраните сгради 
• Събиране на енергийни данни от последните три 

години и сравнителен анализ 
• Определяне на базова линия и спестяване на енергия и 

вода по изработен сценарии 
• Разработване на списъци за проверка на сгради и 

идентифициране на оптималния потенциал 
• Прилагане на ЕЕ мерки и постигане на енергийни 

спестявания 
• Обучения на общински служители и обмяна на опит и 

добри практики в сферата на ЕМ в общински сгради. 
 



Конвент на кметовете и 
интелигентен град 



Глобалното споразумение на кметовете за климата и енергията - 
2016 

• Глобалното споразумение обединява Конвента на кметовете 
(2008), Климатичната адаптация (2014) и Пакта на кметовете. 

• То има за цел да работи по три основни въпроса: 

  смекчаване на последиците от изменението на климата,  

 адаптиране към неблагоприятните последици от изменението 
на климата и  

 всеобщ достъп до сигурна, чиста и евтина енергия. 

 

• Градовете, подписали Споразумението, се ангажират активно 
да подкрепят изпълнението на целите на ЕС за намаляване на 
емисиите на парникови газове с 40% до 2030 г. 

• От 2017 г. се създават регионални подразделения на 
Споразумението в Северна Америка, Латинска Америка и 
Карибите, в Китай и Югоизточна Азия, в Индия и Япония. 

• За повече информация: www.sporazumenietonakmetovete.eu/  

 

 

http://www.sporazumenietonakmetovete.eu/
http://www.sporazumenietonakmetovete.eu/
http://www.sporazumenietonakmetovete.eu/
http://www.sporazumenietonakmetovete.eu/
http://www.sporazumenietonakmetovete.eu/


Благодаря за вниманието! 
 

Д-р инж. Здравко Георгиев 

zgeorgiev@sofena.com 
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