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Енергийната ефективност все в по-голяма степен се утвърждава като приоритетно
направление в стратегията за развитието на страната. Предприети са редица реални стъпки за
формиране и реализиране на ефективна държавната политика в тази област:
• Разработени са Енергийна стратегия на Република България, Национална 10-годишна
програма за икономия на енергия и 3-годишен план за действие;
• Приети са Закон за енергийната ефективност и свързаните с него наредби. Стартира
обучението за енергийни обследвания и е открита процедурата по акредитация на
фирмите - одитори;
• Разкриват се атрактивни форми за кредитиране на проекти за енергийна ефективност.
От началото на годината е в действие кредитната линия за проекти за енергийна
ефективност на EBRD). Създаден е Българския фонд за енергийна ефективност.
Тъй като тези процеси се развиват в условията на действаща пазарна икономика, от особена
важност е оценката на състоянието на пазара на услугите за енергийна ефективност.
Последните няколко години бележат ръст на проектите за енергийна ефективност в страната.
Нараства броят на фирмите, общините и организациите, за които икономията на енергия и
нейното рационално използване става приоритетна задача и важен фактор за
жизнеспособност и повишаване на конкурентноспособността. Редица консултантски фирми
и доставчици на енергоспестяващо оборудване се позиционират на пазара за енергийни
услуги. Изпълнени бяха няколко международни и национални проекти и програми, целящи
стимулирането на този пазар. Информацията за реализираните проекти и за резултатите от
тях не е достатъчно пълна и систематизирана. От няколко години Агенцията по енергийна
ефективност прави опити за създаване на база данни с такава информация, но все още тя не е
достатъчно представителна. В Асоциация на Енергийните Инженери - България (АЕИ България) бе направен опит за известно допълване и актуализация на базата данни, както и
да се анализира нейното съдържание. При всички уговорки за фрагментарността на
наличната информация, интерес представляват някои изводи от направения анализ.
Разгледани са общо 266 проекта. В Таблица 1 е показано разпределението на проектите по
сектори на икономиката с данни за направените инвестиции и получените икономии. Найголям и като брой и като инвестиции е делът на проектите в държавните и общински обекти.
Частично това се обяснява и с факта.че тези проекти се следят и отчитат регулярно в
Агенцията за енергийна ефективност. На второ място в тази извадка са проектите в
промишлеността.
Таблица 1
Сектор
Енергетика
Промишленост
Комуникации
Услуги
Държавни и
общински обекти
Жилищен сектор

Брой
проекти

Инвестиции
л в.

Инвестиции
%

Икономии
лв.

16
51
14
5

10,218,556
12,039,314
143,712
3,750

17.61%
22.55%
1.51%
1.30%

481,657
3,776,339
90.539
833

177
3

32,072,307

55.26%

1.025,857

1.77%

7

17,857,767
39,035

Среден срок на
откупуване
Год.
4.62
3.38
2.29
3.60
3.01
1.47

В Таблица 2 са показани резултатите от проектите по видове мерки за икономия на енергия.
Таблица 2
Мерки

Брой
проекти

Инвестиции
л в.

Инвестиции
%

Икономии
лв.

47

16.233,689

27.97%

6,428.141

Среден срок на
откупуване
Год.
1.98

28

8,085,865

13.93%

6,949,015

2.29

1

16.500

0.03%

55,000

0.30

30

2,867,493

4.94%

1,039,266

2.93

5

219,066

0.38%

35.179

3.28

2

87,927

0.15%

10,039

1.68

1

2.047.646

3.53%

0.00

0

3
82

49,125
13,859,156

0.08%
23.88%

24,447
4,540.556

2.68
3.15

5

615,875

1.06%

280.857

4.97

4

671,423

1.16%

97,255

5.15

3

1,754,684

3.02%

239,384

5.32

8

6,288,246

10.83%

912,401

8.59

8

2,706,766

4.66%

1,149,797

3.75

5

164,432

0.28%

107,384

1.62

9

509,623

0.88%

164,457

1.27

20

1,557,474

2.68%

424,174

7.19

3

302,009

0.52%

120.013

1.72

Газификация
Подобрения в ефективността на
паро и тонлопроизводството
Утилизация на отпадна топлина
Подобрения в ефективността на
топло и паропроводи и арматури
Подобрение на сградната
обвивка
Подобрения в ефективността на
ОПК системи
Подобрения в ефективността на
трансформаторни и
електроразпределителни системи
Подобряване на cosf
Ефективно осветление
Подобрения в ефективността на
помни и вентилатори
Подобрения в ефективността на
системи за сгъстен въздух
Подобрения в ефективността на
хладилни системи
Когенерация
Технологични подобрения и
автоматизация
Измерване на енергийните
потоци
Енергиен Мениджмънт
Комплексни проекти за
енергийна ефективност
Мениджмънт на отпаднете води

С най-голяма тежест в обема на инвестициите са проектите, свързани с газификацията на
обектите - процес, който има тенденция на нарастване. Най-голям е броят на проектите за
ефективно осветление.
Интерес представляват проектите за енергийна ефективност в промишлеността.
Инвестициите в тях са около 7.5 милиона Евро. Получените икономии са около 2,3 милиона
Евро. Общи характеристики на проектите и разпределението им по отрасли на
промишлеността са показани на Таблица 3. Най-голяма е групата на проектите в хранителновкусовата промишленост - един от бързо развиващите се отрасли.
Таблица 3
Отрасъл на промишлеността

Химическа промишленост
Електрическо оборудване
Хранително-вкусова промишленост
Облекло и обувки
Текстил
Общо:

Брой
проекти
3
17
27
2
2
51

Инвестиции
(Евро)
1 761 111
1 618 813
3 266 164
219991
578 271
7 444 350

8

Икономии
(Евро)
616
508
899
99
205
2 331

520
922
876
996
926
240

Среден период
за изкупуване
(Години)
5,16
3,61
3,22
1,10
3,36
3,29

Внедрените мерки за икономия на енергия могат да бъдат обобщени в 14 групи.
Разпределението им по обобщени групи е показано на Таблица 4. Най-голяма е групата от
мерки "Подобрения в топлопроводните и парокондензни системи" - нискостойностни мерки
в област, изискваща реконструкции в почти всички предприятия.Следващата по големина
група са подобренията на котелни инсталации за производство на пара и топла вода. Нанголеми са инвестициите и свързаните с тях икономии, при все по-приемливи сроковс за
изкупуване, на когенерационни инсталации и технологични нововъведения. Сравнително
малък е броят на комплексните проекти за енергийна ефективност, включващи гама от
различни мерки за икономия на енергия. Значителни инвестиции са направени за внедряване
на честотни управления на кондензни (с мощност 1,6 MW) и питателни помпи (с мощност
4,5 MW) в ТЕЦ "Варна". За отбелязване е, че такъв мащабен проект се прави за първи път в
България и полученият ефект надхвърля очаквания. Икономията на електрическа енергия в
зависимост от товара на блока се изменя в границите между 1 и 2 MWh/h, което определя
снижаване на собствените нужди с повече от 1%.
Таблица 4
Енергоспестяваща

мярка

Брой
проекти

Преминаване към газоснабдяване
Подобрения в инсталациите за производство на
пара и топла вода
Подобрения в топлопроводните и парокондензни
системи
Честотни управления с мощност 1,6 MW
Честотни управления с мощност 4,5 MW
Корекция на cos ф
Ефективно осветление
Ефективни помпи и вентилатори
Ефективни системи за производство на сгъстен
въздух
Ефективни охладителни инсталации
Комбинирано производство на топлинна и
електрическа енергия
Технологични иновации и автоматизация
Измерване на енергийни потоци
Енергиен Мениджмънт
Комплексни проекти за енергийна ефективност
Управление на отпадъчни води
Общо

Инвестиции
(Евро)

Икономии
(Евро)

3

765 323

265 560

Среден период
за изкупуване
(Години)
2.95

6

676 477

188 199

5.14

12
2
3
2
3
2

576 372
700 000
1 575 (Ю0
18 321
50 304
205 220

248
152
415
11
20
129

026
173
000
096
303
168

2,36
4.6
3,8
1,61
2,63
4.73

4
3

343 293
897 156

49 725
122 395

5.15
5,32

I 766 384
1 252 218
29 124
48 680
751 890
63 588
7 444 350

342 938
557 662
17 239
28 796
316310
33 823
2 331 240

5,73
4,09
1,88
1,98
1,34
1,88
334

2
5
2
3
3
1
51

Една от организациите, която повече от 12 години работи в областта на енергийната
ефективност е Асоциацията на енергийните инженери - България, клон на едноименната
асоциация в Атланта, САЩ. От АЕИ - България и колектив на нейните членове са изпълнени
десетки проекти за енергийна ефективност в промишлеността, държавни и общински обекти.
В настоящия доклад е направен опит да се продължи линията за популяризиране на
резултатите от изпълнените проекти, основно в промишлени предприятия в страната. В
Таблица 5 са изброени по отрасли на промишлеността изпълнени проекти от АЕИ по
програма на Министерството на икономиката и Американската агенция за международно
развитие, както и проекти на членове на асоциацията.
Таблица 5
№
1.
2.
3.

Отрасъл
Енергетика
Металургия
Машиностроене и
електротехника

Изпълнени проекти за енергийна ефективност във фирми
ТЕЦ "Парна" ЕАД
"Чугунолеене", Ихтиман. Асарел-Медет, Юнион Миниер Пирдоп
ЗММ - София. Елпром-Елин - Кубрат

9

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Телекомуникации
Целулозно-хартиена
промишленост
Стъкларска промишленост
Корабостроене
Каучукова промишленост
Строителни материали
Лека промишленост
Хранително-вкусова

12.

Топлофикации

БТК, 15 пилотни проекта в ТРД - Пловдив
КХМ - Белово
Кристал - Перник
Корабостроителен завод- Варна
Зебра АД, Нови Искър
Златна Панега, Силикаткерам - Пловдив, Изида
Лъв и Руно, Габрово
Карлсберг България - Шуменско пиво. Пиринско пиво, ДанонСердика, Крафт Фуудс - Своге и Костинброд
Враца, Балканфарма - Разград

Вижда сс, че има натрупан опит в основните отрасли с висока енергийна интензивност, както
и отраслите с динамично развитие и принос в националната икономика. Проектите са
комплексни, обхващат всички основни първични и междинни енергоносители и гама от
мерки, водещи до икономия на енергия в най-значимите консуматори. Те са изпълнени по
обща методология и включват следните етапи:
• Енергийно обследване;
• Съдействие във финансирането;
• Проектиране;
• Доставка и инсталация на енергоспестяващо оборудване;
• Обучение;
• Внедряване;
• Мониторинг и верификация на резултатите;
• Популяризиране на резултатите.
В следващата Таблица 6 са показани обобщени данни за някои от успешно изпълнените
ироекти през последните няколко години.
Таблица 6
Мерки за икономия на енергия

Подобрения в котелни инсталации
Подобрения в парокондензните
системи
Ел. захранване и « к ф
3.
4.
Нови въздушни компресори
Ефективно осветление
5.
6.
Ефективно отопление
7.
Подобрения в сградната черупка
Утилизация на топлина
8.
9.
Автоматизация на процеси
10. Мониторинг и контрол на
енергопотреблението
Инвестиции
Икономии
Срок за изкупуване
Финансиране
1.
2.

Отличия

БТК

+

+

Енергийни потребители
Карлсберг,
Елпром-Елин
Пиринско
АД, Кубрат
пиво
+

+

+

+

Зебра АД, Нови
Искър
+
+

+
+

+

+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

88 175
55 550
1,59
Собствено

580 154
490 691
1,18
Програма
МЕЕР
Пилотен
проект по
програмата

322 114
144 473
2,23
Програма
МЕЕР
Най-добра
практика по
ЕкоЛинкс

1 340 601
279 416
4.80
Кредитна линия
на EBRD
Най-добра
практика по
ЕкоЛинкс

Награда на
"Energy Globe
200 Г

Общите инвестиции в тези проекти са над 2.3 милиона Евро. Повечето от мерките, както и
проектите като цяло са със срок за изкупуване на инвестициите не по-голям от 2,-25 години.
Съществена е ролята фирмите, предлагащи услуги за енергийна ефективност. Техният брой
нараства, а някои от тях натрупаха добър опит и печелят доверието на клиентите. В
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шложение към доклада е представен списък на някои от фирмите, работещи в областта на
[ергийната ефективност. Показани са данни за 30 инженерингови фирми и доставчици на
юрудване и 54 консултантски фирми и организации.
елесъобразно е фирмите, предлагащи услуги на пазара за енергийна ефективност да бъдат
1блюдавани, подпомагани и стимулирани. Част от тях (като и в развитите страни) са малки
средни фирми с висококвалифицирани специалисти и богат опит, работещи в силно
шкурентна среда. В условията на новата нормативна база пред някои от тях могат да
>зникнат затруднения във връзка с прекалената регламентация в съпътствуващите Закона за
1ергийна ефективност наредби и правила. В кратък период от време те ще трябва да
тършат инвестиции за назначаване на специалисти с дефинирани специалности, в тяхното
5учение, придобиване на достатъчно скъпо оборудване, застраховане и т.н. Тези изисквания
-раничават възможността на фирмите да решават същите задачи с по-п>вкави форми,
эзволяващи им да реагират на променящите се пазарни условия. Неминуемо това ще се
фази на цената на услугите, които предлагат (може да се очаква ръст с 20-30%).
пределящи в пазара на услуги за енергийна ефективност са енергийните потребители,
чаква се в близките месеци да се пристъпи към изпълнение на обследванията за енергийна
})ективност в обектите, попадащи в групата на задължителните регулярни детайлни
бследвания.
•

Оценка на броя на фирмите и сградите, подлежащи на енергийни обелведвания и
контрол от страна на АЕЕ.

очното изпълнение на предписаните с наредбите процедури (с високо квалифицирани
пециалисти и апаратура) предопределя сравнително високи цени за обследванията. Голяма
аст от потребителите не са готови за такива разходи. Малко са примерите на фирми,
шнансиращи енергийни обследвания в пълен обем за своя сметка. Все още се разчита на
рантове и помощи. Необходимо е да се разгърне разяснителна кампания сред потребителите
а необходимостта и ползата от изпълнението на обследванията в предвидените обеми и
ъдържание. Голямата полза за консуматорите и за икономиката като цяло, всъщност се
чаква от следващите действия по финансиране и внедряване на предписаните
.елесъобразни мерки за икономия на енергия. Могат да бъдат направени следните препоръки
ia енергийните консуматори, за да отговорят както на изискванията на новия Закон за
нергийната ефективност, така и на предизвикателствата на пазара:
• Да се разработят структури на енергийния мениджмънт като част от системите за
мениджмънт на организациите;
• Да се инсталират уреди за измерване на консумацията на енергия на най-големите
консуматори;
• Да се разработят и поддържат нормативи и стандарти за разход на енергия;
• Да се въведе система за мониторинг и контрол на енергопотреблението с разумен
обхват на функции и наблюдавани обекти;
• Да се подготвят регулярни отчети за енергийната ефективност;
• Да се извършват енергийни обследвания и разработват бизнес-планове за
внедряването на предлаганите енергоспестяващи мерки;
• Да се разработят дългосрочни програми за енергийна ефективност.
Зъз основа на натрупания опит в областта на енергийната ефективност могат да бъдат
оправени следните изводи:
• Съществуват организации и фирми с доказани възможности за изпълнение на проекти
за енергийна ефективност с високо качество;
• Инвестициите в мерки за икономия на енергия са високоефективни и водят до
повишена конкурентноспособност;
• Забелязва се тенденция за преход от пилотни и демонстрационни проекти към
пазарно ориентирани и икономически обосновани проекти;
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•

В България се създават добри законови и финансови предпоставки за по-широко
внедряване на проекти за енергийна ефективност;

Приложение:
А) Инженерингови фирми и доставчици на оборудване
Name

м

1 ABB Bulgaria. L>d.

Type о/services
Engineering and equipment for energy production, transfer
and distribution

2 Acroicnn
3 AM K

HVAC

4 Belinio Bulgaria Lid.
5 Brunaia Bulgaria Lid.
6 Bulgaria Therm

Automation equipment for H V A C

7 C H I M E Lid.
8 Chrysmcial Lid
9 Comicon
10 Comp Air
11 Compressors International

e-mail
1ЧЛО в и т bo
acotermeast'aiK ,i4t
>nfog ДТЛ-d'IVOS bQ

High efficiency motors &drives

boiomoOintochbo

www amk-dri.es txi
www belimq

6-цпа:а9ашпаю bo
butaanaiNi.mO combo
cbmcCboipvorart com

Stcamtraps. valves, feelings
Industrial Automation

rlciovgcwsmMalto
С^^длвтеа Iv;

www chfysmeia' ba

Efficient air compressors
Efficient air compressors

sales Occynpa" com
comorossorstfmaii bo
dan-ess 33arless com

www compaif com

Energy measurement. HVAC. Controls

13 Denima Ltd.

Efficient Lighting

14 DIC Co.
15 EcoMax Ltd.

Process Automation. Energy Monitoring and Control

16 EkoTop Holding

Combustion equipment. Heating systems

derwmaeomooa ba

Elcctrical equipment, Energy audits

gi.bqgabv bo
агр-Qb^npi bq
KTCV 0 OCPIOQ bo

17 Elcontrol Lid.

High efficiency motors & High power vaiyablc friquency
drives

18 Energy institute JSC

Energy Strategies. EE projects

19 E R A T O Holding
20 Gnindfos Bulgaria

Heating Systems, C H P

21 1 loneywell - Bulgaria

Industrial @ Building Automation

Industrial Power Engineering 22
Vama U d .

Production and installation of of steam boilers, heating
systems

23 Lintec
24 Nelbo Engineering Lid.

UPS. PFC. Electronic Power Meters
CHP, Thermal pumps. Energy Accounting

И К Ш Ш
rachevflnelbocom

25 Ray Service
26 Risk Engineering

Combustion equipment

ravsetyicetf nat bq

Energy & Energy Efficiency Projects

flskiymenskeno bo

27 Ruvex Lid
28 S A T

Heating systems

31 ThermoConsult

abbcortrol com
www eorolerm-bo com

HVAC
CHP

District heating, energy accounting, energy efficiency

12 Danfoss i J d

29 SBM - Bulgaria
30 Teletek U d .

website

at a M
www.bjica-aibo-m con

www common bg

www.denima 2001.
911 .bq
www 3i*bC Sgm
www ncoloo bq

econirol@banel.ba
oll.ee в eninbo com
mboxOeralo bo

www eralo bo

stivanov©cyu<ltos coti

EE Pumps and pumping systems

vladmir anooiov 9 booovwoil com
.vnOutlr

о 1 Ч е « ^ е » bo
saiOiechno-tinks com

System automation technologies
Infrared heating
Electricity equipment. Efficient Lighting
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www nolbO com
"^rishs^Qbg
www ojve* bg

sbm-boedatacom Do

wwwfra'.bc com
www ooed bo/sbm-bg

ЦИвткДМеч» bo

www t©lete^ bg

in^rnioco'v&jli^aste' nei

Heating systems

«.MMMlmn

L

В) Консултантски фирми / организации
Tyne of services
Name
№
1 Energy Efficient Systems Ltd.
2 EnCon Services Inc.
Center for Energy Efficiency
3
"EnEITect"
4 A EE - Bulgarian chapter
5 Energy Efficiency Center in
Sofcna (Sofia Municipality EE
6
center)
7 'I'ctiva Ltd.

kitoGoosbocom

Energy Audits and Projects. Projects Financing Support

enconOooshta nel

Municipality Energy Efficiency, Municipality EcoEnergy
Network

Energy Surveys. Energy Audits,Energy Monitoring

Combustion equipment and haet utilization

First Private Agency for Energy
Effciency

Energy Efficiency projects. Energy Management

"Technology" Ltd. Technical
II
University • Sofia
12 Point L
13 Ekosist Ltd.
14 Ivel Consult
15 F.ETEK - Bulgaria
16 Energy Efficiency and Ecology
17 Sofia Energy Center I j d .
18

Black Sea Agency for Energy
Efficiency

19 Totema Engineering
20 Bulgarian Energy Forum
21 Encrgoprockt
22

Company for Energy Savings
(CES)JSC

23 Start Engineering JSC
24 Regional EE Center - Haskovo

www.onollocl bo

OOCi^OOvCfnmOfM.bQ

naanl>ov«lu-so!.abn

Projects "Energy for sustainable development"

aie»jn3e>Oe5Wba

Energy Efficiency Projects, Training

luanovetusol.a.bo

Process Control
Energy Projects

v-velevS* ekosist com

Energy Efficiency Projects
Energy Efficient Technologies

www еде, goo bo
www so'lKia com

Municipality Energy Efficiency

Energy Strategies, Energy Studies

10 ESQ - Bulgaria

website

Energy audits, EE Projects in industry and Building Sectors

Bulgarian National Committee for
8
Industrial Energctic
9

e-mail

Energy audits. EE Projects in industry and Building Sectors

potnliepoirm.com
vtf.ka.vaieonMiit.COT
lcmc4.ov3ooleW.hL>

www esbo

www^Qintl com
WWW ivolcoisull.coni

ekoloaiaeal meto bo

HVAC
Energy Studies. EE Projects

SK9SK t>0

Energy Strategics. International cooperation in EE,
technology transfer. Energy expertise

omceeos-oc.bo

www bs/ec bo

Thermal Energy technologies and equipment

dliceetolemaonocom

www totsmaonc com

Energy Policy, Energy and Energy Efficiency Projects

Qllicoa bulMQ.oo.com

www bulenorao com

Power and Thermal Energy Systems - dcsign& engineering

ollieellenoro.eom

www B.IMO com

Consulting. Energy audits & EE Projects

kss^kss-M'.ato™

Electrical equipment installations. Process automation

olHceftstarte*x] com

Consulting. Energy audits & EE Projects
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www siartena com
www,fKha?kgvo уч

