
ВОДЕЩИ НОВИНИ

новини
ВЪВЕДЕНИЕ Партньорства с доставчици на данни

DATA4ACTION е проект, кофинансиран от програма Интелигентна Енергия—Европа, с цел да подобри обмена на данни между
местните власти и енергийните доставчици.

Партньорите в проекта DATA4ACTION знаят, че колектив-
ните партньорства между местни власти и енергийни
доставчици са важни при създаването на План за устой-
чиво енергийно развитие (ПУЕР). Но е и известно, че има
някои предизвикателства в процеса на обмен на данни.
Тези предизвикателства са свързани с притежанието на
данните и тяхната пазарна чувствителност, конфиденци-
алността и правата за достъп до тях. Има и бариери,
свързани с естеството на наличните данни, тяхната чес-
тота и качество.

Партньорите в DATA4ACTION се сблъскват с тези предиз-
викателства и изразяват силна отдаденост за ефективен
обмен на данни. В този ранен етап на DATA4ACTION, пар-
тньорите са идентифицирали някои фактори, които спо-
магат за общ обмен на данни:

Създаването на взаимоотношения между доставчици-
те на данни и местните власти;

Разбирането на заинтересованите страни, че местните

общности трябва да споделят за общите усилия за
борба с климатичните промени; и

Създаването и развитието на методологии за разглеж-
дане на бъдещите енергийни нужди чрез достъп до
данни за местното производство и потребление на
енергия (при изготвяне на ПУЕР). По-добрата информи-
раност ще позволи създаването на нови услуги и по-
ефективния дизайн и прилагане на инфраструктура за
производство и разпределение на енергията.

Дейностите в DATA4ACTION ще спомогнат транспониране-
то на Европейската регулаторна рамка:

Реализиране на схемите за енергийни задължения на
задължените лица (Директива за ЕЕ: 2012/27/EC);

Овластяване на потребителите и предоставяне на точ-
на информация (Директива за ЕЕ: 2012/27/EC); и

Свободен обмен на обществени данни за околната
среда (Директивата INSPIRE 2007/2/EC).
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Конвента на Кметовете: Местни енергийни
данни за ПУЕР

ЕК се е ангажирала с цялостно намаляване на емисиите с поне 20% през
2020г спрямо 1990. Местните власти играят важна роля в достигането
на целите на ЕК за енергията и климата.

Конвента на Кметовете е инициатива на ЕК към която местните власти
се присъединяват доброволно и доброволно се ангажират да намалят парни-
ковите емисии на своята община отвъд целите 20-20-20. Тази формална анга-

жираност се достига чрез реализиране на План за устойчиво енергийно развитие (ПУЕР).

Местните власти трябва да съставят ПУЕР като използват местни енергийни данни за изчисляване на базов ин-
вентар на емисиите. След това правят мониторинг на своя ПУЕР с пълното му отчитане на 4 години чрез изчисляване на
мониторингов инвентар на емисиите. Най-често операторите разпределение предоставят най-пълни данни за ПУЕР, но

Конвента на Кметовете, Информационно събитие
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ERDF споделя възгледите си за
обмен на енергийни данни

За последните 5 години, ERDF е партньор на OREGES - Реги-
оналната Обсерватория за Енергия и Парникови Емисии на
Рон-Алп - в обмена, събирането, генерирането и разпрост-
ранението на данни за производството и консумацията
на енергия и емисии в района Рон-Алп.

Какво научихте от партньорството си с OREGES?
ERDF упра я а 95% от разпреде ите ната мре а нисъ  и
среден о та ъ  Франция и заедно с OREGES по ага уси ия
за устойчи ото енергийно п аниране.

Вся а година предоста яме на OREGES данните за онсумация
от измерите ните ни уреди. Тези данни ч ат годишната
онсумация на е е тричест о на ни о община. Данните мо е

да ч ат и произ одст ото от ВЕИ (PV, ятърни и одни
центра и) и техните мощности.

Данните се преда ат на е е тронен фай  на ОREGES. Ос ен
то а, ЕrDF отго аря на ъпроси за OREGES за онсумацията и
осигуря а наде дността на данните. ъм момента ъ  Фран-
ция се инста ират умни измерите ни уреди Linky, оито ще
ни поз о ят да разработим но и ус уги  об астта на предос-
та яне на данни, със съот етното ни о на онфиденциа ност.

Каква е добавената стойност за ERDF?
Създаването на централизиран подход за обмена на дан-
ни, събирането и анализа им, от обсерваторията OREGES
има няколко ползи за нас като мрежови оператор:

 Принос към местните действия за противодействие про-
мяната на климата:

Като мениджър на обществената електрическа мрежа, ние
сме отдадени на регионалните и местни нужди за устойчи-
во енергийно планиране.
Партньорският подход на обсерваторията OREGES и техния
технически комитет ни позволява да участваме в общите
регионални усилия за създаване и мониторинг на клима-
тичните планове.
Така, този партньорски подход, включващ всички заинте-
ресовани страни, ни дава по-добро разбиране за нуждите
на общностите и общините, които обслужваме — напри-
мер, изискванията за срезове на данните за ПУЕР.

 Осигурява надеждността на данните за местни климатични

планове:
Ние виждаме растящата ангажираност на местните власти
в развиването на такива планове и стратегии.

Без централизирано събиране на данни и анализа им,
техническите експерти ще трябва да са винаги нащрек за
данни или да правят приближения и приемания за дан-
ните при висока степен на несигурност на данните. В та-
кива случаи е трудно да се измерят тенденциите и да се
изведат научени уроци за адаптирането на електрически-
те мрежи.

Централизираният подход на много нива позволява по-
добра надеждност на данните. Това позволява автомати-
чен отговор към местните власти, което подобрява качес-
твото на данните за климатичните планове.

DATA4ACTION е европейски проект за създаване на об-
серватории за енергия и парникови емисии. Какво бихте
посъветвали новите обсерватории? Какви са бариерите?
Местните действия за противодействие на климатичните
промени са основното. Регионалните обсерватории като
OREGES имат централна роля, защото подкрепят местните
власти при създаването и мониторинга на плановете им.

Тези обсерватории работят в много динамичен и разви-
ващ се контекст. Двигателите на промяната са много: от-
варянето на енергийния пазар, нови играчи в енергийния
сектор, промените в компетенциите на администрацията,
усложняващите се регулации които включват градско

партньорите в DATA4ACTION са идентифицирали и други източници на данни като системните мрежови операто-
ри, доставчиците на енергия, статистичните бюра, министерства, изпълнителни агенции, индустрии, ВЕИ асоциации и
т.н.

За повече информация: h p://www.eumayors.eu/IMG/pdf/Repor ng_Guidelines_SEAP_and_Monitoring.pdf
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Втора кръгла маса на Meshar lity:
Обмен на енергийни данни

Проектът DATA4ACTION беше представен по време на
втората кръгла маса на проекта Meshar lity за обмен на
енергийни данни на 10 март 2015 в Брюксел. Събитието
координира Международния Съвет за Местни Екологични
Инициативи (ICLEI). Бяха представени четири различни
модела за обмен на данни.

Съществуващият опит в обмена на данни беше представен
на събитието:

Централно събиране на данни чрез законодателството;

Централно събиране на данни на регионално и местно
ниво с доброволни договори (обикновено между регио-
нални агенции, изследователски институти и т.н.), която
е най-често практикувана в DATA4ACTION;

Предоставяне на данни от мрежовите разпределителни
оператори пряко с местните власти; и

Двустранни сътрудничества между енергиен доставчик и
местна власт.

Участниците в кръглата маса разгледаха четирите модела,
които са основен момент при създаването на ПУЕР. Беше
обсъдено, че трябва да има подкрепа на европейско и на-
ционално ниво за реализиране на обмена. За осигуряване
на тази подкрепа бяха обсъдени следните мерки от страна
на страните-членки:

Запитване за и събиране на данни според Директивата за
Енергийна Ефективност 2012/27/EU чл. 7.8, които трябва
да са налични във формат за докладване по Конвента на
Кметовете;

Въвеждане на изисквания доставчиците да докладват
емисионните фактори, най-вече за продаденото или раз-
пределено електричество (аналогично с изискването на
немското законодателство);

Създаването на национални бази данни за енергийното
потребление на обществените сгради;

Разясняване на правата и задълженията на мрежовите
оператори за споделяне на данни за енергийното потреб-
ление с местните власти; и

Създаване на ясни правила за естеството и начина по
който енергийните данни могат да бъдат споделяни без
нарушаване на законодателството.

Всички препоръки от втората кръгла маса за Обмен на
данни на проект Meshar lity са документирани в
‘Препоръки за политики за дискутиране с институциите
в ЕС и страните членки’. Можете да свалите документа
на: www.meshar lity.eu.

Първите стъпки на новите Обсерватории
За повече информация за методологията на създаване на обсерватория за енергийни
данни, можете да посетите нашия уебсайт.
Там ще намерите онлайн наръчник:
h p://data4ac on.eu/how-to-implement-a-regional-sustainable-energy-observatory-to-support-local-ac on/

планиране, екология, икономика и транспорт.

Това има ефект върху нуждите от предоставяне на данни,
наличието им, трансфера им и надеждността. Важно е за
регионалните обсерватории да имат това предвид при
набиране на данните си на местно и регионално ниво.

Тази визия е възможна с подкрепата на ЕК и проекти като
DATA4ACTION; но най-вече с ангажираност—национални и

европейски мрежи на обсерваториите.

Tази визия е желана на регионално ниво — има създаде-
но партньорство и управление му на много ниво, което
осигурява комуникация между заинтересованите страни
и местната общност.
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Енергийна Обсерватория за метрополитен Торино

Първите стъпки за създаването на Енергийната Обсер-
ватория в метрополитен Торино са поети в рамките на про-
ект DATA4ACTION.

След създаване на местна работна група за обсерва-
торията, метрополитен Торино подписа пет меморандума за
сътрудничество. Това е постигнато чрез партньорства с реги-
он Пиемонт, Индустриална Асоциация на Торино, Асоциация
FREE, Фондация Fenoglio за околна среда, и IRES.

Създаването на енергийна обсерватория е едно от
ключовите дейности, предвидено от Плана за устойчиво
енергийно развитие одобрен от общинския съвет през януа-
ри 2014. Обсерваторията е част от съществуващата структура
на метрополитен Торино, а служителите, които я обслужват,
са и териториални мениджъри на Конвента на Кметовете.

Енергийният офис на град Торино събира данни от
местните и националните енергийни доставчици. Енергий-
ният офис си е сътрудничел с други институции за създаване
на модел за анализ и обработка на данните. Резултатите
обикновено се публикуват на всеки две години , а деветото
им издание е публикувано през декември 2014. Но има и
някои бариери:

 Събирането на данни за консумацията на петролни про-
дукти;

 Липса на измерване на общинско ниво; и

 Консумацията на топлинни ВЕИ (слънчеви колектори и
биомаса).

Благодарение на проекта DATA4ACTION, Енергийната Обсер-
ватория ще бъде оздравена с:

 Синергии между инициативите в региона (вкл. проекти за
интелигентен град, енергийни табели, платформи за сво-
бодни данни, включване на други заинтересовани страни
и т.н. ); и

Обмен на опит с другите партньори в проекта DATA4AC-
TION.

Енергийната Обсерватория възнамерява да изследва полз-
ването на големи масиви данни като:

 Идентифициране на методологии за надеждно и бързо
оценяване на липсите на данни за термални ВЕИ на мест-
но ниво;

 Насърчаване на предоставяне на информация за разпре-
деление на газ;

 Създаване на платформа за споделяне на информация с
други обществени власти; и

 Развиване на интерактивни ГИС-инструменти с производ-
ството енергия в метрополитена.

Опитните партньори в Data4Ac on споделиха опита си за създаване и управление на регионални и местни платформи за
енергията и основните спомагащи фактори за споделяне на данни:

Визията на партньорите

Oreges - Рон-Алп

Накратко...

Най-ефективният начин за разпрост-
ранение на информация и данни
към 2 800 общини в Рон-Алп е чрез
техния уебсайт.

Този двупосочен начин на комуни-
кация позволява обсерваторията да
събира ценна информация и да има
по-добро разбиране за нуждите на
разпространените данни и подобря-
ване на комуникацията.

Фактори за успех
Уеб-разпространение & справяне с

искания
Основна регионална статистика

Обсерватория за устой-
чиво развитие на Баския
регион
Накратко…

Местната обсерватория за устойчи-
во развитие в Баския регион се ба-
зира на информация придобита
чрез годишен мониторинг на плано-
вете за действие към Агенда 21 на
100 общини като се използва при-
ложението Mugi 21

Фактори за успех
Общите и споделените методо-

логии за всички общини.
Инструментът Mugi 21 позволява

да импортираш и експортираш
данни от обсерваторията към
общините и обратно.

Обсерватория на регион
Лигурия

Накратко...
IRE SpA, регион Лигурия и участни-
ците в регионалния комитет
(създаден да си сътрудничи с мест-
ните власти) си сътрудничат за реа-
лизиране на регионална обсервато-
рия, която да подобри надеждност-
та на общинските данни, които сега
се събират чрез национални/
регионални/провинциални статисти-
чески бюра.

Фактори за успех
За да си сътрудничи с местните влас-
ти, обсерваторията ще направи нов



Запазени права
Авторите на този бюлетин носят пълна
отговорност за съдържанието му. Не е
задължително той да отразява становище-
то на Европейския съюз. Европейската
комисия не носи отговорност за
използване на информацията в този бюле-
тин.

Ина Карова
Енергийна Агенция - Пловдив
бул. “Руски” 139, ет. 3
тел/факс: 032/ 62 57 54
www.eap-save.eu
h p://data4ac on.eu/www.data4ac on.eu

Събития
Запазете си датата!
Европейска кръгла маса за споделяне на енергийни данни на 14 Октомв-
ри 2015 в Брюксел, Белгия

Проектът DATA 4 Action организира, с подкрепата на Комитета на Регионите, Европейска кръгла маса за Споделя-
не на енергийни данни на 14 октомври 2015 от 9.00 am до 1.00 pm.

Регионалните и местните власти са отговорни за изготвяне, реализиране и мониторинг на Планове за устойчиво
енергийно развитие и се нуждаят от ефективна методология за мониторинг на плановете, което изисква данни за ана-
лиз на тенденциите и постоянно подобряване на плановете. Предизвикателството е да се инициализира процес за пе-
риодичен обмен на данни между заинтересованите страни (енергийни доставчици, доставчици на енергийни данни,
местни власти, т.н.)
Кръглата маса ще спомогне за:

 Обмен на виждания между доставчиците на данни: Какво е нужно да се развие по-добър модел за обмен на дан-
ни между общините и доставчиците на данни?

 Демонстриране на добри примери за структуриране на данни и как тези данни са използвани за създаване и мо-
ниторинг на планове за устойчиво енергийно развитие.

 Формулиране на препоръки за политики за ЕК за институционализиране на мониторинга и обмена на данни.

Програмата може да намерите на http://data4action.eu

Техническа подкрепа за монито-
ринг  на местните планове за
действие.

Инструментът Mugi 21 позволява
да импортираш и експортираш
данни от обсерваторията към
общините и обратно.

Техническа подкрепа за монито-
ринг  на местните планове за
действие

Доставчици на данни & Сътрудни-
чества

Обсерваторията е съставена от
представители на общините, които
правят мониторинг на плановете си
за действие с Mugi21, и управата на
Баския регион, която централизира
информацията чрез Ihobe.

софтуер за регионалните данни,
който ще:
Позволи на общините да съберат

и управляват енергийни данни
Подобрят надеждността на дан-

ните в обсерваторията, като ги
интегрират в базата данни

Създадат базови и мониторинго-
ви инвентари за емисиите в об-
щините

Доставчици на данни & Сътрудни-
чества

Общините представляват основните
доставчици на данни в регионален
контекст. Установено е партньорство
между доставчиците на енергийни
данни и регион Лигурия. Много от
тях ще подпишат по три споразуме-
ния с местните власти.

Ще бъде развито и партньорството с
доставчиците на енергийни данни,
най-вече във ВЕИ сектора.

(напр. енергийна консумация и про-
изводство, парникови емисии).
Регионален документ за данни:

подробен документ за наличните
данни.

Списък с 35 индикатора, свърза-
ни с регионалния ПУЕР.

 "Енергиен и климатичен про-
фил", документ, който се разп-
ространява сред над 300 местни
власти и заинтересовани лица.

Информацията е в суров формат.

Доставчици на данни & Сътрудни-
чества

Асоциация на качество на въздуха,
мрежови оператори и собственици
на бази данни.

Финализират се партньорства с мес-
тните власти, които ще спомогнат за
настройка и изясняване на модели-
рането на обмена на данни.


