
НОВИНИ

Новини
Стр. 1 Препоръки за политики за
подобряване на споделянето на
данни за ефективно енергийно
планиране на местно ниво.

Стр. 2 Франциско Оларега, Ръково-

дител на институционалната делега-
ция на Ибердола  в Баския регион.
Работна среща за споделяне на опит
за разпространение и обработка на
данни.

Стр. 3/4Посетете новите обсер-

ватории. Мониторинг нa Плановете
за устойчиво енергийно развитие
чрез обсерваториите. Връзката
между обсерваториите и Конвента.

Стр. 5 Събитията на Data4Ac-

on и местни новини от парт-
ньорите

ПРОЛЕТ 2016 Бюлетин 004

DATA4ACTION е проект съфинансиран от програма “Интелигентна енергия—Европа” с цел да спо-
могне споделянето на енергийни данни между енергийните доставчици и местните власти.

Документът обобщава препоръките за политики от европейските и националните пред-

ставители за подобряване на достъпа и събирането на енергийни данни за устойчиво

енергийно планиране от местните власти.

Препоръките се основават на резултатите от кръглите маси на европейско и национално

ниво в рамките на проекта. Те са съставени като са посочени слабите места в съществува-

щото законодателство и са дефинирани основните елементи, които могат да се въведат в

бъдеще или да се подобрят в законодателството, за да се фасилитира обмена на данни.

Документът можете да прочетете на сайта на проекта—тук.

Втора европейска кръгла маса за споделяне на енергийни данни с мест-
ните власти, енергийните доставчици и представители на енергийните
обсерватории

Препоръки за политики за подобряване на споделянето на данни за
ефективно енергийно планиране на местно ниво

На 16 юни 2016 в Брюксел, Белгия ще се състои втора европейска кръгла маса в подкрепа на Комитета на регионите.

Срещата ще бъде посетена от представители на европейските институции, доставчиците на енергийни данни и реги-

оналните и местните власти. Ще бъдат обсъдени идеи и концепции за реализиране на зрели модели за обмен на

данни за устойчиво енергийно планиране на местно ниво.

Основните теми в дискусията ще покрият достъпа до данни на обществените власти (данни за транспорта, потребле-

нието и производството на електричество, природен газ и биогаз, отопление и охлаждане). Презентации на Сусан

Петро, и на региона Хот де Франс ще посочат успехите на френското законодателство в тази насока—след въвежда-

нето на нов закон, с който да се облекчи сътрудничеството на енергийните доставчици и местните власти.

Ще има и отворена дискусия между представители на обсерваториите и енергийните доставчици, ще се дискутират

бариерите за подобряване на сътрудничеството между доставчиците и местните власти и достигане на общо разби-

ране за нуждите от енергийни данни от страна на всички партньори на енергийни пазар.



Новини от DATA4ACTION
Интервю с Франциско Оларега, Ръководител на институ-
ционалната делегация на Ибердола  в Баския регион

Какви уроци научихте в сътрудничеството си с Баската обсерватория за устойчиво развитие?

Енергийното потребление е основен показател за социално-икономическото развитие и успеха на устойчивото развитие и

политиките за климатичните промени. Местните власти се нуждаят от преглед на социално-икономическата си система и

темповете в нея. Всички отдели в управлението ни се опитват да насърчат устойчиво развитие в дадена област, от прави-

телството до местната власт.

Много баски общини работят по инициативи като Агенда 21, Конвента на Кметовете и “Кметове адаптирайте се!”.

В резултат на тези усилия, местните власти все по-често търсят информация за енергийното си потребление. Ние знаем, че

тя е важна за тях при мониторинга на политиките им и докладване на резултатите на широката общественост.

Има много искания в различен формат, за различни периоди и с различна детайлност. Ибердола си сътрудничи с Ihobe и

EVE в рамките на проект Data4Ac on, за да опрости административната работа и да осигури еднаквост и качество на пре-

доставените данни. Ибердола предлага данни за всяка община и индустрия. Ihobe и EVE обработват информацията и я

изпращам на общините в Баския регион. Много сте доволни от това сътрудничество и мислим, че има ползи за всички ни .

Каква е основната добавена стойност за вашата компания?

За Ибердола бизнес етиката и прозрачността са важни принципи във всичките й дела и е отдадена прозрачността и сът-

рудничеството в делата й с местните власти, в съответствие с етичен кодекс. Това допринася към изграждане на отноше-

нията в дългосрочен план. Освен това, тази отдаденост обхваща и информацията, която предлагаме на местните власти, за

енергийното производство и консумация.

Прочетете цялото интервю тук Уебсайт: h p://www.iberdrola.es

Работната среща се проведе на 19 ноември 2015 от Торино Метрополитен. Тя създаде условия за технически обмен на

информация за разпространение на данни и използването им чрез различни методи. Първата сесия се състоя от презента-

ции от партньорите и някои външни експерти, които направиха преглед на

иновативни методи и инструменти, полезни за обработване и комуникиране

на енергийните данни към местните власти и различни заинтересовани лица.

Втората сесия беше посветена на интерактивната дискусия между партньо-

рите с въпроси и отговори от новите обсерватории. Дискусията открои някои

проблеми, които обсерваториите непрекъснато се сблъскват. Още информа-

ция за работната среща можете да намерите тук.

Работна среща за споделяне на опит за разпространение и обработка на данни



Новини от DATA4ACTION

Енергийна Агенция Кар-

лоу Килкъни (CKEA), Ир-

ландия: Енергийната Аген-

ция на Карлоу Килкъни цели да “ръководи и подкрепи

Co. Kilkenny & Co. Carlow и да намали своите въглеродни

емисии като насърчава и допринася за реализирането на

най-добрите практики в областта на устойчивата енер-

гия” (www.ckea.ie).

CKEA има познания и опит в областта на енергийния ме-

ниджмънт, интегрирането на ВЕИ, предпроектните про-

учвания, както и консултации във всички сектори. Основ-

ната експертиза на CKEA са: Устойчивите енергийни услу-

ги за местните власти, изчисляване на въглеродни еми-

сии и тяхното намаляване, услуги от енергийната ефек-

тивност за обществени сгради, ВЕИ услуги, услуги за ус-

тойчив транспорт, и енергиен мониторинг и анализи.

Прочетете цялата статия тук

ANERGO – Обсервато-

рията в Алба Юлия,

Румъния: ANERGO е новосъздадената енергийна обсерва-

тория на Алба Юлия в рамките на проект DATA4ACTION.

Енергийната агенция на Алба—АLEA, като партньор по про-

екта, управлява обсерваторията като своя вътрешна структу-

ра. Първоначално обсерваторията ще предостави своите

услуги на местните власти от област Алба Юлия, но ще има и

потенциала да разшири дейността си в околните области.

Основните й цели са:

1) Създаване на обществени доклади за енергийната консу-

мация на годишна база, съдържащи средни стойности за

енергийното потребление и цени, базови и мониторингови

инвентари за местните власти в рамките на Конвента на Кме-

товете, производството на енергия от ВЕИ, сравнения и ана-

лизи

Прочетете цялата статия тук

Кент — Великобритания: Об-

серваторията в Кент е създадена

като приоритет по Екологичната

стратегия на  Кент. Дългосрочната

визия за обсерваторията е подкрепена от приемането на

тази стратегия от всички местни власти в област Кент.

Градският съвет на Кент е власт със стратегически фунцкии и

правомощия, която работи с местните власти, бизнеса и

местната общност. В тези партньорства са идентифицирани

няколко приоритета за околната среда, икономиката и здра-

веопазването, които отразяват предизвикателствата и въз-

можностите по отношение качеството на въздуха, енергията,

транспорта, водите и биоразнообразието. Тези приоритети

са основата на Екологичната стратегия и тяхното изпълнение

ще е по план, в които ще са описани всички дейности.

Прочетете цялата статия тук.

Центърът за енергиен

мониторинг в Жлин, Че-

хия: Регионалната обсерватория в област Жлин е създа-

дена от градския съвет на Жлин на 13 юли 2015с наиме-

нованието Център за енергиен мониторинг - Жлин, уп-

равляван от Енергийна Агенция—Жлин (EAZK).

Центърът за мониторинг е управляван като част от Цен-

тър за институционализация на мониторинга. Той дефи-

нира своята структура, дългосрочни и специфични цели,

които да доведат до подобрение и развитие на енергий-

ния мениджмънт в градовете и общините в област Жлин.

Центърът за мониторинг в официален инструмент, чрез

които е възможно да се прави мониторинг и по-

ефективно реализиране на Енергийната концепция за

област Жлин и регионалните планове за устойчиво енер-

гийно развитие. Прочетете цялата статия тук.

Новини от новите обсерватории



Новини от DATA4ACTION

Техническата камара на гръцката енергийна обсер-

ватория, Гърция: Общините

имат ограничен достъп или нямат

такъв до данни за енергийното

потребление на общественото

сгради, общинското осветление, транспорт, градския и тре-

тичния сектор, както и енергията, произведена от ВЕИ.

Данните от тези сектори за важни за местното енергийно

планиране. Към 2015 г., няма национални, регионални или

местни енергийни обсерватории в Гърция, които да спомог-

нат процеса за достъп до енергийни данни и да подкрепят

местното енергийно планиране. Затова създаването на об-

серваторията е важно за общините—да ги подкрепи при съз-

даването и реализирането на планове за устойчиво енергий-

но развитие.

Прочетете цялата статия тук.

Регионална обсерва-

тория за енергия,

околна среда и климат, България: Енергийна Аген-

ция—Пловдив създаде Регионална Обсерватория за енергия,

околна среда и климат (h p://observatory.eap-save.eu/) за

Южен Централен и Югоизточен район с цел да подкрепя

местните власти при създаването, мониторинга и оценката

на местните дейности в рамките на европейските цели 20-20

-20 и други национални цели.

Обсерваторията ще се обърне към предизвикателствата,

свързани с нужните данни за общините за техните планове и

стратегии, напр. за ЕЕ и ВЕИ, качество на въздуха, управление

на отпадъците и други. Ще се фокусира върху определяне на

нужните данни и техния формат, методологии и подходи за

събиране на данни, методики и практики за тяхната обработ-

ка. Прочетете цялата статия тук.

Енергийната Обсерватория на Метрополитен

Торино, Италия: Мет-

рополитен Торино е един

от 14-те метрополитена в

Италия и е междинна управленческа структура между

общините и региона. Разположен в северо-западната

част на Италия и граничещ с Франция, той има най-голям

брой общини—135, и е един от най-големите метрополи-

тени. Демографските му характеристики са почти двойни

на фона на средните за Италия.

Основната експертиза на Обсерваторията е свързана с

планирането на площите, екологична защита, мобилност

и транспорт, както и сграден мениджмънт.

Прочетете цялата статия тук.

Новините от новите обсерватории

Мониторингът на Плановете за устойчиво
енергийно развитие чрез новите обсерва-
тории. Връзката между Конвента на Кме-
товете и Обсерваториите на проект
Data4Ac on.

Повечето общини подписали Конвента на Кметовете са

с население под 50 000 жителя. Те се нуждаят от подк-

репа от териториалните координатори на Конвента.

Нужна е система за оценка на изпълнението на плано-

вете, за да могат градовете сами да оценяват устойчи-

востта си. Проектът DATA4ACTION е мощен инструмент

на Комисията, защото цели да фасилитира достъпа на

местните власти до енергийни данни за реализиране и

мониторинг на плановете за устойчиво енергийно раз-

витие. По-надеждните данни ще подкрепят успешното

реализиране на инициативата Конвента на Кметовете.

Плановете за устойчиво енергийно развитие предста-

вят основните моменти от Конвента, стартиран през

2009 от Европейската комисия с цел да промотира це-

лите 20-20-20.



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

Идни събития / DATA4ACTION
Събития
Европейска седмица на устойчивата
енергия, 13-17 Юни 2016
Европейската седмица на устойчивата енергия е серия от събития в

продължение на един месец в цялата Европа за промотиране не

чистата, безопасна и ефективна енергия. Тя свърза вземащите ре-

шения, заинтересованите страни и гражданите, с цел достигане енергийните и климатични цели на Европейския

съюз. През 2016, организатор на събитието е Европейската комисия. [повече информация]


