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Драги читатели,

Това е първият бюлетин на проект Data4Acon на прог-
рамата “Интелигентна Енергия—Европа”.

Достъпът до енергийни данни може да е предизвика-
телство за много от вас, поради проблемите със собст-
веността върху данните, търговската им чувствител-
ност, липсата на точност и коректност. Data 4 Acon ще
идентифицира модели за сътрудничество и ще разгле-
да начините за подобряване на достъпа на местните
власти до енергийни данни и по-добър мониторинг на
Плановете за устойчиво енергийно развитие .

Целта на Data4Acon е да установи дългосрочни моде-
ли за обмен на данни за устойчиво енергийно планира-

не, чрез сътрудничество между местните власти и дос-
тавчиците на данни.

Дългосрочните модели ще бъдат реализирани чрез
двустранни сътрудничества. Ще бъдат създадени 12
енергийни и екологични обсерватории, които ще пок-
риват повече от 5000 общини.

Data4Acon се съсредоточава върху подобряване на
обмена на данни, мобилизиране на заинтересованите
лица, подпомагане на тяхното сътрудничество чрез съз-
даване на обсерватории и включване на местните влас-
ти в реализиране и мониторинг на Плановете за устой-
чиво енергийно развитие .

Още на EN, ES, BG, CS, FR, EL, IT, RO, SE

Thomas Brose, Director of
Climate Alliance

Според Вас, кое е най-
голямото предизвикателство
при събирането на данни за

базов инвентар на емисиите?

Предизвикателствата за събиране на данни могат да са
най-различни. Ако в някои страни националните ста-
тистически бюра предоставят данни за енергийната
консумация на местно ниво, то в други те почти не съ-
ществуват или са непълни и затова данните трябва да
се попълват по други начини. Ние знаем за трудности-
те на общините при събиране на данни за енергията и
парниковите емисии. Имаме голям опит в развиването

на специфични методи и инструменти, които да спо-
могнат създаване на енергийни инвентари. Сблъсквали
сме се с бариери на различни нива. Понякога е трудно
да се намерят данни по сектори и/или по енергоизточ-
ник, а това е много важно за енергийното планиране.
За някои сектори трябва да се екстраполира национал-
ната статистика, защото няма данни. Транспортният
сектор е един от най-трудните, защото няма данни,
които отразяват истинно енергийната консумация в
рамките на дадена община. Някои общини използват
данните за продажби на гориво и приемат, че гориво-
то, закупено в рамките на общината, е представително
за движението на самата й територия. Други общини
вземат броя на регистрираните превозни средства,
изминатите километри и специфичната консумация и
дават собствена оценка на консумацията на гориво.

Интервю с Паоло Бертолди, JRC
Varese

Роберто Ронко, Провинция
Торино

Кенет Бакгард, Регионален
градски съвет на гр. Норботен

Информационни системи за
планиране на устойчивото
енергийно развитие и мобил-
ността
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НОВИНИТЕ в DATA4ACTION

Интервю с Кенет Бакгард, Регионален градски съвет Норботен
"Енергията и как я използваме са сред най-важните въпроси на бъдещето. Как можем
да променим нашето общество, за да намалим парниковите емисии. За да го напра-
вим трябва да кажем какво правим не само на местно ниво, но и като хора. Проектът
Data4Acon е един от инструментите по пътя към това общество и да измерваме
своите действия на местно ниво. NENET е един от координаторите на тази дейност
в този прекрасен проект. И така, енергията в бъдещето и как да я измерваме на мес-
тно ниво е ключът към успеха."

Гласовете на градските съвети в Европа...

Интервю с Роберто Ронко, Провинция Торино
Провинция Торино преразглежда своите енергийни политики за на-
маляване на енергийната консумация и промотиране на производс-
тво на енергия от ВЕИ. “Дейността на енергийната обсерватория
е важна, защото предоставя данни, описващи нашата енергийна
система, с цел да се направят правилните политически решения.
Ние трябва да започнем от основното: това, което не се измерва е
неизвестно, а неизвестното не може да се управлява. Така механиз-
мът за анализ на данни става част от политиките. Искаме като
други европейски региони да създадем енергийна обсерватория. Гле-
даме с интерес на ролята на регион Пиемонт да създаде база данни
достъпна за всички заинтересовани, защото трябва да постигнем
целите 20-20-20. Затова нека се фокусираме върху обсерваторията
и данните, с които ще вземаме правилните политически решения!”

ENERGee-Watch, Европейската мрежа на регионалните обсерватории за парникови емисии и енергия, е създаден с
целта да подпомага регионите ефективно да съблюдават и правят мониторинг на парниковите газове и да развиват
регионални политики за намаляване на ефекта им като вземат добрите решения.

ENERGee- Watch е мястото за обмен на информация и предоставяне на заинтересованите страни с методологични и
мониторингови инструменти, които да подпомагат развиването на енергийни баланси и разпространение на данни.
Освен помощта за създаване на обсерватории, мрежата ще подобри качеството на дейностите на обсерваториите на
регионално ниво и ще подкрепи вземащите решения .

Целта е да се засили диалога между регионите и политиките за промяна на климата и тяхното реализиране. [Още]

Но местните власти нямат техническия капацитет да се
оценят или обработят данните, особено ако не са налич-
ни. Обикновено има „дупка“ от 2 години при публикува-
не енергийните данни, те. през 2015 общините ще тряб-
ва да изготвят инвентари за 2012 или 2013.

Как създаването на местните енергийни обсерватории
ще се отрази върху повишаването на качеството на дан-
ните и изготвянето на Планове за устойчиво енергийно
развитие?

Те имат важна роля за координиране на цялостния про-
цес на събиране на местни данни. Данните обикновено
са налични от различни източници, като национални/
регионални статистически бюра или енергийни достав-
чици, и на различни нива на агрегиране, които не отгова-

рят на тези, които са нужни за процеса на енергийно пла-
ниране (по сектор, крайно потребление, енергоизточ-
ник). Обсерваториите могат да идентифицират дупки в
данните и начини за „попълването“ им (проучвания или
подход отдолу-нагоре). В други условия всичко това би
било скъпо и недостижимо „удоволствие“ за местните
власти. Местните обсерватории биха могли да подпомог-
нат общините при събирането и обработването на дан-
ни. Те могат да предложат техническия капацитет, който
липсва на общините. Освен това, те ще промотират ини-
циативата Конвента на Кметовете  и ще подкрепят общи-
ните, които членуват или искат да членуват в нея. Важно
е, че статистическите бюра осъзнават значимостта на
събиране на енергийни данни на местно ниво и как това
би се отразило на енергийното планиране на общините.



ЗА РЕГИОНИТЕ в DATA4ACTION

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: 032/ 62 57 54
факс: 032/ 62 57 54
www.eap-save.eu
hp : //dat a4acon. eu/

Информационни системи за устойчиво енергийно развитие и мобилност
Местните дейности и сътрудничеството между различните адми-
нистрации за промотиране на ВЕИ и енергийна ефективност имат
огромно значение за икономическия и екологичния сектори, в кои-
то те представляват голяма част от разходите; особено от гледна
точка на ефекта, които парниковите газове имат и климатичните
промени и капацитета на местните власти да действат в тази посо-
ка.

Местните заинтересовани лица и международни експерти имаха
възможност за обмен на опит за инструменти за планиране, моде-
лиране и мониторинг в областта на устойчивата енергия и транс-
порта, организирана от EVE и IHOBE.

Конференцията се фокусира върху инструменти и методологии,
подкрепящи сътрудничеството между различните административ-
ни нива в областта на енергията, като подчертават аспектите свър-
зани с обмена на данни за изчисление на общинските инвентари за
парниковите газове от транспорта. [Видео и слайдове]

Създадена през 2002, ORE-
GES Rhône-Alpes е в отговор
на желанието да създава на
местно ниво актуални бази
данни за енергията и парни-

ковите емисии и информационни инструменти за местните власти,
регионалните и местните енергийни заинтересовани лица и мест-
ната общност. Обсерватория OREGES е установила дългосрочни
партньорства за обмен на данни с доставчиците на данни и е свър-
зана със създаването на регионалния план за качеството на възду-
ха, промените в климата и енергията. Тя предоставя безплатни
енергийни данни и данни за парниковите емисии за обществените
власти при енергийното планиране. Извършва мониторинг на :

 Крайната енергийна консумация и парникови емисии
(енергийни и не-енергийни емисии) на местно ниво.

 Енергийно производство (основно от ВЕИ).

В рамките на Data4Acon,  OR EGE S ще сподели своя опит с новосъз-
дадени обсерватории и ще подобри услугите си за местните влас-
ти.[Още]

Oreges,обсерваторията в Рон-алп

Зимната конференция на Йокмок през 2015
ще е под надслов “Популяризиране на енер-
гийната и климатична наука: да представим
ползите за северните общества!”

Конференцията ще се фокусира върху клима-
тичните промени и енергията; популяризира-
нето им; наука, бизнес и политики; как да
тласнем ефективни Планове за устойчиво
енергийно развитие?

 Йокмок, Норботен, Швеция,
 Без такси
 От 2/2 до 4/2 2015. [Още]

Зимната конференция на Йокмок:


