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Обсерватория
за обмен на данни

за енергия, околна среда
и климат

Структуриране и 
интегриране на бази данни 
за Енергия, Околна Среда и 
Климат на общинско ниво

Формат спрямо 
изискванията за изготвяне 

и отчитане на общински 
стратегически документи

Карти за всяка община, 
всеки период и сектор

Визуализация на данните 
във времето и по сектори

Възможност за връзка с 
други софтуерни продукти

Опериране с данните в 
електронен формат

За повече информация:
observatory.eap-save.eu



Експертната
Обсерватория

се състои от екип експерти в областта на енергийния 
мениджмънт, енергийното планиране и моделиране, 
моделиране качеството на атмосферния въздух, 
изследването и сертифицирането на биомаса и 
компост, управление на отпадъците, развиване на 
стратегически документи и планове. 

Експертите на Енергийна Агенция - Пловдив в 
Обсерваторията идват от нейните й офиси за трансфер 
на знания и експертен опит:

1. Енергиен мениджмънт, планиране и моделиране 
на енергийното развитие е специализирано звено в 
Енергийна Агенция - Пловдив за събиране и анализ на 
данни за потреблението и производството на енергия 
на местно ниво, както и за изготвяне и мониторинг 
на планове за действие за устойчиво енергийно 
развитие. За повече информация: eap-save.eu

2. Център за интегрирано управление качеството на 
атмосферния въздух е модерен иновативен център 
за изследване, анализ, наблюдение, моделиране на 
качество на атмосферния въздух (КАВ), енергийно 
потребление и емисии парникови газове на 
местно ниво чрез използване на най-съвременни 
информационни и комуникационни технологии. За 
повече информация: airquality.abea-bg.org

3. Лаборатория за изпитване на твърди биогорива, 
компост и биоразградими отпадъци е съвременна 
европейска лаборатория, акредитирана по БДС EN 
ISO/IEC 17025 и оборудвана с нова модерна апаратура 
за изпитване на биогорива и биоразградими 
отпадъци – компост, почвени подобрители, утайки, 
ферментационен продукт от анаеробна ферментация 
и др. За повече информация: biolab.eap-save.eu 

e създадена от Eнергийна Агенция – Пловдив в рамките 
на проект Data4Action, съфинансиран по програма 
“Интелигента Енегия - Европа“ на Европейската 
комисия, с основна цел да подпомогне местните 
власти при създаването, мониторинга и оценката на 
местните планове за действие и стратегии, посветени 
на националните и европейските цели 20-20-20.

     Обсерваторията е инструмент в помощ на 
местните власти за бърз и лесен достъп до енергийни 
и екологични данни, тяхното структуриране и 
съхраняване в обща, електронна база данни за 
дадената община. Данните са съобразени с формата, 
нужен за общински стратегически документи като 
планове за енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници, планове за качеството на 
атмосферния въздух, плановете за управление 
на отпадъците, т.н. Предоставя инструменти за 
енергиен мениджмънт и мониторинг за дома и града, 
прогнозиране на ВЕИ-производството, калкулатори,  
визуализации и популярни образователни материали.

Обсерваторията има следните направления:

•  Устойчиво енергийно развитие;
•  Градски енергиен мениджмънт;
•  Анализ на биогорива, компост и биоразградими 
отпадъци;
•  Управление качеството на атмосферния
 въздух;
•  Управление на отпадъците.

Обсерваторията е в две части - “Виртуална 
Обсерватория“ и “Експертна Обсерватория.“

Виртуалната
Обсерватория

е софтуерен инструмент, който ще спомогне за 
структурирането и събирането на бази данни за 
енергия, околна среда и климат на общинско ниво, 
както и за техния лесен анализ. Той е насочен към 
експертите от общините и националните власти, които 
се занимават с екология, управление на отпадъците, 
фасилити мениджмънт, т.н. 

Виртуалната обсерватория дава възможност за:
•  Изготвяне на инвентари за сградния фонд по 
сектори;
•  Изготвяне на инвентари за транспорта по типове 
транспорт;
•  Въвеждане на потреблението и производство 
на енергия за целия град, по сектори и за даден 
времеви период;
•  Въвеждане на потреблението и производство на 
енергия за отделни сгради и съоръжения;
•  Въвеждане на параметри за количествата 
отпадъци, както и техния анализ;

• Калкулатор за изчисление на емисиите СО2, ФПЧ10 
и ФПЧ2,5, SO2, NOx, т.н. на база потреблението;
• Калкулатор за превръщане на енергийни 
единици;
• Визуализации на данните в желан формат;
• Експорт на данни в Excel.


