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Европейската кръгла маса за споделяне на данни се със-
тоя с подкрепата на Комитета на регионите на 14 октомв-
ри 2015 в Брюксел.

На кръглата маса присъстваха ключови европейски инс-
титуции, доставчици на енергийни данни и регионални и
местни власти. Те обмениха идеи за реализиране на мо-
дели за обмен на данни за устойчиво енергийно плани-
ране на местно и регионално ниво. Бяха представени и
обсъдени добри примери за обмен на данни, напр. об-
серватории и центрове за данни. Програмата и презента-
циите са на следния линк.

Препоръките на европейските и националните власти ще
бъдат формулирани въз основа на европейските и регио-
налните кръгли маси. Те ще бъдат публикувани през
2016.

DATA4ACTION е проект съфинансиран по “Интелигентна енергия Европа”, който цели да подкрепи
обмена на данни между обществените власти и доставчиците на енергийни данни.

Кръглата маса "Промотиране на устойчивата енергия. Качество  а данните в
подкрепа на местните мерки" се състоя на 19 ноември в Торино в рамките
на проект DATA4ACTION и инициативата Конвента на кметовете .Основната тема
за дискусията беше важната роля на енергийните обсерватории на местно ниво
и мониторинга на плановете за устойчиво енергийно развитие спрямо
нуждите за надеждни, достъпни данни. Беше обменен опит за иновативни-
те начини за обработка и оценка на данни, както и най-добрите методи за
комуникиране на данните и включване на гражданите.

Повече от 150 души посетиха работната среща, включително местни влас-
ти и експерти. Това показа, че за да се идентифицират и реализират устой-
чиви енергийни политики, трябва да има познание за териториалната
енергийна система и да се придобие цялата информация и всички данни
за енергийната ситуация.

По време на работната среща партньорите по проект DATA4ACTION (Rhônalpénergie Environment, IRE Liguria, Metropolitan City of
Torino) подчертаха своя опит при работата с регионалните енергийни обсерватории, онлайн платформите за събиране и обработка
на данни. Представителите на Конвента на кметовете представите развитието на Конвента на кметовете и индикаторите при мо-
ниторинг на план за устойчивото енергийно развитие. Бяха представени алтернативни и иновативни подходи, които могат да под-
помогнат реализирането на ВЕИ инсталации на местно ниво.

Презентациите можете да разгледате тук.

ПРОМОТИРАНЕ НА УСТОЙЧИВАТА ЕНЕРГИЯ. Качество на данните в подкрепа на мес-
тните мерки

Европейска кръгла маса за споделяне на данни



НОВОСТИТЕ В DATA4ACTION
Модели за управление на данни — работна среща за обмен на опит

1) Какви данни събирате на местно ниво за плановете
за устойчиво енергийно развитие?
IRE Lig:

Събираме данни за енергийната консумация на общинските сгра-
ди и съоръжения, осветление и общински превозни средства.

Energikontor Norr (former Nenet):

Събираме данни за горивата по потребител и по сектор. Сектори-
те са площни, индустриални, третични, обществени, транспорт и
домакинства .

EVE/Ihobe:

Събираме данни за ЛА21 и плановете за устойчивото енергийно
развитие: данни на общинско ниво (енергийна консумация по
сектори и видовете горива и производство на електричество) и
данни за общинските сгради и съоръжения, осветление и общин-
ски превозни средства.

2) Как събирате данните? Как ги обработвате?
IRE Lig:

В рамките на проект Data4Ac on, ние развиваме специален инс-
трумент за обсерваторията, с които ще можем да управляваме
общинските енергийни данни в Конвента, да ги интегрираме в
база данни и автоматично да генерираме базови и мониторин-
гови инвентари.

Energikontor Norr:

Повечето данни се събират от статистическото бюро на Швеция
и националната административна агенция. Чрез проекта D4A
ние имаме възможността да подобрим местните данни.

EVE/Ihobe:

Събираме данни от няколко източника—статистически офиси,
транспортни компании, енергийни производители, енергийни
агенции и общини. Всички данни се получават при запитване от
Ihobe или EVE. Проектът Data4Ac on ще промени начина, по
който се анализират данните и ще направи по-гъвкава платфор-
мата MUGI 21, която сега се използва за мониторинг на планове-
те по Конвента. (продължава на следващата страница)

Източниците на данни са национални, регионални или местни. Те често са с много несъответствия и прекъсвания.
Данните са в различни бази данни, които често са несъвместими и не се обновяват периодично. През последните го-
дини партньорите в DATA4ACTION са развили различни методологии за подобряване управлението на данните и тях-
ната точност на местно ниво. Домакини на работната среща бяха RAEE и Енергийна агенция—Пловдив в Пловдив, Бъл-
гария на 20 май 2015.

Бяха представени различни методи за управление на данните на регионално и местно ниво :
 Събиране на реални енергийни данни (от енергийни доставчици или общини )
 Приблежени данни (екстраполиране на национални данни или чрез проучвания)
 Моделирани данни (модели за изчисление)

Презентациите, видео материалите и резултатите от срещата можете да разгледате тук.

Споделяне на опит за достъп до енергийните данни —
Обсерватории IRE Lig, Norrbottens energikontor и Ente Vasco de la
Energia



НОВОСТИТЕ В DATA4ACTION

Работна среща за обмен на опит. Пловдив, България

Енергийна Агенция Карлоу Килкъни (CKEA): Ра-
ботната среща ни даде важна информация за нужния
капацитет за енергийни анализи. Видяхме структурите,
които трябва да получават общите данни и индивидуал-
ните данни—това за нас е и полезно, но ще бъде и пре-
дизвикателство.

Метрополитен Торино (TOMETRO): Работната сре-
ща в Пловдив беше ценна за нас, заради обмена между
партньорите, начинаещите и опитните, по отношение раз-
личните методи за управление на информацията и данни-
те.

Общински съвет Кент (KCC): Общинският съвет на
Кент прави първите си стъпки за развиване на обсервато-
рията. Обменът на опит в Пловдив за управление на дан-
ните беше важен за нас—даде ни възможност да разбе-
рем как нашите партньори са подходили към задачата за
събиране и управление на данните, но също така и как
данните могат да бъдат използвани при планиране и под-
крепа на политически решения за постигане на желаните
цели.

Енергийна агенция Алба Юлия (ALBA): Структури-
те на представените обсерватории беше полезно за нас.
Разбрахме как всяка от тях работи с енергийните данни.
Обсъдихме с експертите им подходите за основаване на
нашата обсерватории—ANERGO, и как тя да бъде полезна
за местните власти.

3) Каква обработка на данните и моделиране прила-
гате?

IRE Lig:

Новият софтуер цели да подобри надеждността на данните
на местно ниво, която към момента е екстраполирана спря-
мо националната статистика.

Energikontor Norr:

Поради конфиденциалност на данните, те трябва да се об-
работят, за да се подобри надеждността. Обработените
данни се интегрират в регионалната обсерватория и ще е
възможно местните власти да събират данни за базовите и
мониторинговите инвентари.

EVE/Ihobe:

За потреблението в сгради прилагаме подход отгоре-
надолу, за да се оцени консумацията. За приближението на
енергийното потребление в транспорта, методологията,
която използваме трябва да се ревизира, за да има по-
добра оценка на данните.

4) Правили ли сте план за устойчиво енергийно раз-
витие?

IRE Lig:

IRE SpA подкрепя общините при подготовка на техните
планове за устойчиво енергийно развитие и най-вече
община Геноа—от подготовката през 2010 до реализира-
не на мониторинг. Тези дейности по енергийно планира-
не са силно подкрепяни от нашата обсерватория при уп-
равление на тези процеси (базови и мониторингови ин-
вентари, регионален енергиен баланс).

Energikontor Norr:

Energikontor Norr подкрепя общините при подготовка на
планове за устойчиво енергийно развитие.

EVE/Ihobe:

Общините в нашия регион реализиран плановете в рам-
ките на Конвента заедно с местните планове по Agenda
21.



НОВОСТИТЕ В DATA4ACTION

Създававане на Енергийна Обсерватория

Енергийна Агенция Алба Юлия - ALEA, промотира устойчиви
енергийни политики в регион Алба, Румъния, и активно под-
крепя местните мерки за реализиране на устойчиви страте-
гии. Тя инвестира в себе си като национален и европейски

партньор в устойчивата енергия. В рамките на проект Data4Ac on беше създадена първата регионална енер-
гийна обсерватория с основна цел да удовлетвори нуждите за споделяне на енергийни данни и да предоста-
ви на местните власи надеждна платформа за достъп до данни. Така Обсерваторията ще е важен инструмент
за общините от Конвента на кметовете при създаване на техните планове за устойчиво енергийно развитие.

Обсерваторията е създадена на два етапа: създаване чрез подписване на споразумения за сътрудничество с
местните власти и енергийните доставчици и събиране/обработка на енергийни данни.

Успехът на Обсерваторията се основава на омрежаване със заинтересовани страни. Това е труден процес
спрямо местните власти, защото ALEA вече работи с тях при планиране на плановете за устойчиво енергийно
развитие - към момента ALEA си партнира с 12 общини. По-бавен процес е привличането на доставчиците на
данни, защото те са сложни структури и често се управляват централно. Въпреки тези бариери, ние подписах-
ме споразумения с пет доставчика на енергийни данни (включително електроснабдяване и статистически бю-
ра).

Втората фаза: събиране на енергийни данни, създаване на платформа за събиране на данни за всички заинте-
ресовани лица, изграждане на визия за конфиденциалността и чувствителността на данните. Беше създадена
онлайн платформа, администрирана от ALEA, с която местните власти ще обработват своите енергийни данни
в собствени профили, с име и парола. Другите нужни данни се предоставят на обсерваторията от енергийните
доставчици. Данните се оценят спрямо качествата им за създаване на план за Конвента на кметовете и други
дейности на месните власти.

Обсерваторията е ефективен инструмент за мониторинг на енергийното потребление на регионално ниво,
който генерира базови и мониторингови инвентари и парникови емисии. ANERGO е първата обсерватория,
която ще е успешен пример за репликация и в други райони на Румъния.

ANERGO— Енергийна Обсерватория към Енергийна Агенция Алба Юлия

www.Energyhub.ie - EnergyHub.ie беше стартиран от Енергийна агенция Калоу
Килкъни в Ирландия

h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-energe che/
osservatorio-energia - Обсерваторията на Метрополитен Торино

ANERGO (www.anergo.alea.ro) - Енергийна Обсерватория в Алба
Юлия, създадена от Енергийна Агенция - Алба Юлия (ALEA)

Новите енергийни обсерватории в Data4Action
Новите енергийни обсерватории целят да спомогнат моделите за споделяне на данни между местните власти и
доставчиците на данни и да спомагат развиването на планове за устойчиво енергийно развитие.


