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Проектът replace
Ефективно, достъпно и чисто отопление и 
охлаждане за европейските потребители

Ангел Николаев
Черноморски изследователски енергиен център
Юли 2022 г.

Този проект се финансира от програмата за научни 
изследвания и иновации Хоризонт 2020 на Европейския 
съюз по силата на договор № 847087. 

replace-project.eu

http://www.replace-project.eu/


replace Стр. 227.07.2022

Състояние на европейския пазар в областта на 
отоплението
• Секторът на отоплението и охлаждането

– Съставлява 50% от крайното енергийно потребление в 
Европа,

– Обхваща над 68% от целия внос на природен газ,
– 80 млн. от общо 120 млн. инсталирани отоплителни системи 

в Европа в момента отговарят на класове на енергийна 
ефективност C или D.

• replace има за цел да насърчи подмяната на неефективните 
системи за отопление и охлаждане като мотивира 
потребителите, инвеститорите и инсталаторите и им съдейства за 
взимането на информирани решения.



replace Стр. 327.07.2022

Проектът replace - 11 партньора от 8 държави в различен етап на 
развитие на пазара и различни социално-икономически условия



replace Стр. 427.07.2022

• Затоплянето на помещенията и 
битовата вода в жилищните сгради 
трябва да стане независимо от вноса 
на енергия

• Топлината трябва да се произвежда от 
собствени инсталации, разположени в 
къщата, на покрива или в градината, 
оползотворяващи енергия от чисти и 
ефективни източници  - слънце, почва, 
местна гора

Нашите цели



replace Стр. 527.07.2022

Казусът и нашето решение

• Домакинствата имат нужда от познания, за 
да могат да взимат информирани решения, 
които да ги направят енергийно независими, 
използвайки местните енергийни ресурси

• replace подпомага взимането на 
информирани решения, предоставяйки 
информация относно наличните 
екологосъобразни технологии, инструменти
за определяне на най-подходящите 
технологични решения и добри практики, 
чийто пример може да се заимства



replace Стр. 627.07.2022

Какво предлага replace за преодоляване на 
енергийната криза?

… нашето предложение…



replace Стр. 727.07.2022

Семейство Хорват иска бързо да смени котела си, използващ изкопаемо 
гориво, тъй като сметките са твърде високи, а снабдяването - несигурно

„Семейният ни доход става все по-недостатъчен, а отоплението с природен газ 
ни тревожи особено силно!“

4 Семейство Хорват наистина се тревожи заради ситуацията в последните 
месеци

„Вече е ясно, че нефтът и газът не са устойчиво решение за бъдещето и ние 
искаме нашите деца да живеят в чиста и здравословна среда. Но какъв 
алтернативен вариант да изберем?“

4 Семейство Хорват се нуждае от надеждна информация за възможните 
екологосъобразни варианти

„Колко ще трябва да похарчим и можем ли да си го позволим? От къде можем да 
получим финансова помощ?“

4 Семейство Хорват се нуждае от информация за финансовата жизнеспособност
и възможностите за финансова подкрепа

И как?



Можете да получите 
безпристрастен
експертен съвет



replace Стр. 927.07.2022

• Енергийна консултация във Вашия 
регион
– Обърнете се към местната 

общинска администрация за 
информация относно 
предоставянето на субсидии и 
консултации

– Свържете се с местни доставчици на 
горива, ОВК оборудване и 
монтажници и съберете оферти

Кой може да Ви консултира
• Алтернативно / допълнително 

предложение от replace
• Проверете сами

– Матрици на отоплението
– Калкулатор за сравняване на 

отоплителните системи



replace Стр. 1027.07.2022

• Онлайн интерактивни матрици 
на отоплението

• Показват кои системи за 
отопление, използващи 
възобновяеми източници са най-
подходящи за конкретния тип 
сграда

• replace-project.eu/replace-
heating-matrix

подходът на replace в помощ на информираните решения

https://replace-project.eu/replace-heating-matrix


replace Стр. 1127.07.2022

Система за отопление, оползотворяваща възобновяеми енергийни източници –
печка, котел или районна топлофикация – освен чиста и здравословна жизнена 
средна, осигурява значителни финансови икономии, висок комфорт и уют.
И наред с това помага за постигането на енергийна независимост и сигурност на 
доставките. 
А всичко това е възможно изцяло благодарение на енергията, с която разполага 
даден регион: слънчева радиация, биомаса или топлина от околната среда 
(осигурена с електроенергия от ВИ) посредством термопомпа или чрез 
присъединяване към районна топлофикация, използваща възобновяема енергия.

Инструменти на replace -
Онлайн интерактивни матрици на отоплението (I)



replace Стр. 1227.07.2022

Инструменти на replace -
Онлайн интерактивни матрици на отоплението (II) 

Отоплителните системи в матриците на отоплението са 
класифицирани по системата на светофара. Класификацията се 
основава на критерии като енергийна ефективност, топлинен 
комфорт, инвестиция и емисии на CO2. 
Системите за отопление, попадащи в тъмнозелените полета, са 
високо ефективни, отделят изключително ниски емисии на CO2,
изискват малка инвестиция и осигуряват висок топлинен комфорт. 
Системите в жълтите полета се препоръчват само условно, а тези в 
червените полета изобщо не се препоръчват – поради неефективност
или непригодност.



replace Стр. 1327.07.2022

Инструменти на replace -
Онлайн интерактивни матрици на отоплението (III) 



replace Стр. 1427.07.2022

Информацията, 
която се показва 

при преминаване 
с мишката 

обяснява на какво 
трябва да обърнат 

внимание 
потребителите, 
когато избират 

определена 
отоплителна 

система, или защо 
дадена система се 

препоръчва или 
не се препоръчва.

Инструменти на replace -
Онлайн интерактивни матрици на отоплението (IV) 



Бърза проверка
на икономическата 

жизнеспособност на подмяната на 
отоплението

(вкл. източници на финансова подкрепа)



replace Стр. 1627.07.2022

подходът на replace в помощ на информираните решения

• Калкулатор за 
сравняване на 
отоплителните системи

• Безплатно онлайн 
приложение за 
енергийна 
консултация

• energieinstitut.at/tools/
Replace 

http://energieinstitut.at/tools/Replace/index.php?region=BG


replace Стр. 1727.07.2022

Калкулатор за сравняване на отоплителните системи
Приложение

• Насочва и помага да се вземат информирани решения в 
областта на битовото отопление (потребители, 
инвеститори, собственици и др.)

• Замяна на стара отоплителна система (котел или печка; в 
зависимост от региона), използваща

• нафта, природен газ, 
• електроенергия, въглища или дърва за огрев

– с нова, чиста и екологосъобразна система, 
оползотворяваща ВИ.



replace Стр. 1827.07.2022

Калкулатор за сравняване на отоплителните системи
Характеристики
• Разработен на основата на австрийския Hexit calculator (klimaaktiv, Министерство на 

климатичните действия).
• Адаптиран към местните условия

– в 8 европейски пилотни региона (AT, BiH, DE, BG, ES, HR, MK, SL) и
• Функциониращ на 8 езика (вкл. на английски език за всеки регион)
• Работи въз основата на предварително зададени технически и икономически стойности

– приложими за обновяване на отоплителни системи в жилищни сгради, 
– от еднофамилни къщи до
– жилищни блокове с потребление на енергия за отопление до 20,000 l/г. еквивалент на 

течно гориво за отопление (например 20 MWh/г).

http://www.energieinstitut.at/tools/Hexit/


replace Стр. 1927.07.2022

• При планиране на инсталиране на нова система за отопление трябва да се вземат предвид много 
неща:

– Кои са наличните технологии и горива?

– Може ли да се разчита на програми за субсидиране и как те биха повлияли на разходите?

– Като изключим първоначалните разходи, какви ще бъдат разходите за отопление?

• Калкулаторът на replace отговаря на тези въпроси, изчислявайки „пълните“ годишни разходи за 
отопление:

– той не сравнява само цените на различните горива, но взима под внимание и размера на 
инвестицията и субсидиите

• Позволява да се открие най-доброто решение за всеки дом

– Най-добре е да се прави съвместно с енергиен консултант или инсталатор

Калкулатор за сравняване на отоплителните системи
Приложение



replace Стр. 2027.07.2022

Бърза калкулация – без да са нужни предварителни познания
Само в 3 стъпки

Стъпка 1: Основна информация
• реално потребление на енергия за отопление на сградата
• вид на системата за разпределение на топлина и за битово горещо 

водоснабдяване

Стъпка 2: Локални възможности за отопление
• Възможност за присъединяване към локална/районна топлофикационна мрежа
• достъпност за пелетни цистерни
• наличие на пространство за складиране на биомаса

Стъпка 3: Резултати, технико-икономическо сравнение на 
жизнеспособните екологосъобразни алтернативи



replace Стр. 2127.07.2022

Калкулатор за сравняване на отоплителните системи
Резултати

• Сравнение на годишните разходи за отопление, например 
годишните разходи за
– инвестиция (осреднена и намалена със субсидията)
– гориво, цена на емисиите на CO2

– обслужване и поддръжка
• Сравнение със съществуващата отоплителна система, годишно 

спестени
– разходи
– t CO2



replace Стр. 2227.07.2022

Възможност за 
допълнителни 

корекции и 
настройки

“Експертна помощ” или ако желаете да сравните икономическите 
предложения на различните инсталатори и др.



replace Стр. 2327.07.2022

Можете ръчно да 
коригирате размера 

на инвестицията, 
субсидиите, цените 

на горивата и др.

“Експертна помощ” или ако желаете да сравните икономическите 
предложения на различните инсталатори и др.



replace Стр. 2427.07.2022

Насоки за подмяна на отоплителните 
системи

…нуждаете ли се от повече информация?



replace Стр. 2527.07.2022

replace
Продуктово-неангажираща информация за взимане на информирани 
решения

Ръководства за подмяна на отоплителните системи
• за крайни потребители
• за професионалисти и инвеститори
• replace-project.eu/technology-guides

https://replace-project.eu/technology-guides/


replace Стр. 2627.07.2022

replace
Ръководство за крайни потребители

• Предназначение: предоставяне на 
практически насоки за потребителите, 
които планират подмяна на 
отоплителната система или 
внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в дома. 

• replace-project.eu/technology-guides

https://replace-project.eu/%d0%bap%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%be-%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%be/


replace Стр. 2727.07.2022

replace Ръководство за крайни потребители
Какво съдържа?
• Полезна информация относно икономическите, екологичните и социалните 

предимства на замяната на старата и неефективна система за отопление с нова 
модерна незамърсяваща система, оползотворяваща възобновяема енергия

• Съвети за стъпките, които трябва да предприеме всеки информиран 
потребител преди и по време на процеса на подмяна

• Отговори на най-често задаваните въпроси от страна на потребителите в 
процеса на подмяна на отоплението

• Подробен списък на технологиите за отопление и охлаждане, използващи 
ВИ, които се предлагат в момента на европейския пазар, под формата на 
кратки илюстрирани фактологични технологични справки



replace Стр. 2827.07.2022

replace Ръководство за крайни потребители
Включени технологии за отопление и охлаждане на ВИ

• Котли за изгаряне на дървесни пелети или дърва за огрев
• Системи за отопление, изгарящи дървесен чипс
• Модерни печки на дърва и пелети
• Електрически термопомпи
• Соларни термични системи
• Фотоволтаични системи за отопление
• Механично (активно) охлаждане с ВИ
• Мултифункционални фасадни системи
• Други възможности за отопление (колективни дейности, 

засенчване и изолация, инфрачервени отоплителни 
системи и др.)



replace Стр. 2927.07.2022

Добри примери от практиката за 
подмяна на отоплителните системи

…а още информация?



replace Стр. 3027.07.2022

replace
Добри примери от практиката за подмяна на системите за 
отопление и охлаждане

• Предназначение: 
– Каталог с най-добрите практики и иновативни 

подходи за подмяна на отоплението и 
охлаждането в Западна, Централна и Югоизточна 
Европа.

– Да покаже по какъв начин може да се извърши 
обновяването в реални условия, въз основа на 
опита на домакинства от целевите региони.

• replace-project.eu/best-practice/



replace Стр. 3127.07.2022

replace Добри примери от практиката…
Какво съдържа?

Най-добри примери от  практиката: 
• Обновяване на жилищна сграда
• Подмяна на отоплението и охлаждането
• Управление на енергопотреблението и колективни действия
• Новаторски подходи, като например използване на мобилни 

отоплителни централи или иновативни сградни решения



replace Стр. 3227.07.2022

replace
Добра практика от Родопския регион, България (1)



replace Стр. 3327.07.2022

replace
Добра практика от Родопския регион, България (2)



replace Стр. 3427.07.2022

replace в действие

Кампаниите на replace се изпълняват в
девет пилотни региона с различни 
характеристики



replace Стр. 3527.07.2022

LWG

Местни 
работни 
групи

Кампании в 
пилотните 
региони

Предлагане на различни индивидуални „пакети от 
дейности“ за преодоляване на главните пречки

Кампании за подмяна на отоплението,
организирани от девет местни работни групи (МРГ)

Състав на МРГ
- Регионални власти
- Създатели на политиката
- Общини
- Енергийни консултанти
- Инсталатори
- Коминочистачи
- Производители на 
оборудване
- Търговци на едро
- ЕСКО компании
- Местни/регионални 
мениджъри
- Министерства
- Финансиращи институции
- Енергийни агенции
- Др.



replace Стр. 3627.07.2022

Дейности 4 и 5 – Информация, свързана 
с подмяната на отоплението и 
охлаждането на изложения и фестивали

Дейност 3 – Общински 
информационни хъбове



replace Стр. 3727.07.2022

replace – Акценти

Увеличен обем на субсидиите в България
Българският партньор в проекта ЧИЕЦ взе пряко 
участие в увеличаването на субсидията за системи 
за отопление на ВИ на национално равнище до 70 
млн. евро.
ЧИЕЦ организира и съвместно закупуване на 
пелети в две общини през лятото на 2022 г., което 
имаше също и благоприятен ефект върху цената.



replace Стр. 3827.07.2022

replace – Акценти
Нова схема за субсидии в Испания
Партньорите по проекта предоставиха директно на 
потребителите повече информация за биомасата: 
200 къщи и 200 котли получават информационна 
табела.
Създадени са 10 информационни звена. 
Разработената от EREN нова схема за субсидиране 
ще помогне в идните месеци да се смени 
горивната база на битови котли с обща 
инсталирана мощност 10 MW от изкопаеми горива 
на биомаса.



replace Стр. 3927.07.2022

Намаляване на котлите, работещи на течно 
гориво в Словения
Всеки, който иска да кандидатства за субсидия за 
закупуване на екологосъобразна отоплителна 
система, автоматично се насочва към 
калкулатора на replace. 
В резултат от кампанията “Заменете течното 
гориво в името на околната среда“ бяха 
заменени над 130 котела на течно гориво с 
термопомпи.

replace – Акценти



replace Стр. 4027.07.2022

Първа среща на партньорите през ноември 2019 г. във 
Виена



Допълнителна информация:
www.replace-project.eu

linkedin.com/company/H2020
Replace

twitter.com/H2020Replace

facebook.com/H2020Replace

Този проект се финансира от програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020 на Европейския съюз по 
силата на договор № 847087.
Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация принадлежи на авторите ѝ. Тя не отразява непременно 
мнението на Европейския съюз. Европейският съюз и Изпълнителната агенция за климата, инфраструктурата и 
околната среда (CINEA) не носят никаква отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в публикацията 
информация.

Информация за контакт

Ангел Николаев
Черноморски изследователски енергиен център

angel@bserc.eu
T. +359 2 9806854
Ул. Виктор Григорович 7 | 1606 София | България
www.bserc.eu

mailto:angel@bserc.eu
http://www.energyagency.at/

	Проектът replace
	Състояние на европейския пазар в областта на отоплението
	Проектът replace - 11 партньора от 8 държави в различен етап на развитие на пазара и различни социално-икономически условия
	Нашите цели
	Казусът и нашето решение
	… нашето предложение…
	Семейство Хорват иска бързо да смени котела си, използващ изкопаемо гориво, тъй като сметките са твърде високи, а снабдяването - несигурно
	Можете да получите безпристрастен експертен съвет
	Кой може да Ви консултира
	подходът на replace в помощ на информираните решения
	Foliennummer 11
	Инструменти на replace -�Онлайн интерактивни матрици на отоплението (II) 
	Инструменти на replace -�Онлайн интерактивни матрици на отоплението (III) 
	Инструменти на replace -�Онлайн интерактивни матрици на отоплението (IV) 
	Бърза проверка �на икономическата жизнеспособност на подмяната на отоплението � (вкл. източници на финансова подкрепа)
	подходът на replace в помощ на информираните решения
	Калкулатор за сравняване на отоплителните системи  �Приложение
	Калкулатор за сравняване на отоплителните системи �Характеристики
	Калкулатор за сравняване на отоплителните системи�Приложение
	Бърза калкулация – без да са нужни предварителни познания�Само в 3 стъпки
	Калкулатор за сравняване на отоплителните системи�Резултати
	“Експертна помощ” или ако желаете да сравните икономическите предложения на различните инсталатори и др.
	“Експертна помощ” или ако желаете да сравните икономическите предложения на различните инсталатори и др.
	…нуждаете ли се от повече информация?
	replace �Продуктово-неангажираща информация за взимане на информирани решения
	replace �Ръководство за крайни потребители
	replace Ръководство за крайни потребители �Какво съдържа?
	replace Ръководство за крайни потребители �Включени технологии за отопление и охлаждане на ВИ
	…а още информация?
	replace �Добри примери от практиката за подмяна на системите за отопление и охлаждане
	replace Добри примери от практиката…�Какво съдържа?
	replace �Добра практика от Родопския регион, България (1)
	replace �Добра практика от Родопския регион, България (2)
	replace в действие
	Кампании за подмяна на отоплението,�организирани от девет местни работни групи (МРГ)
	��Дейности 4 и 5 – Информация, свързана с подмяната на отоплението и охлаждането на изложения и фестивали
	replace – Акценти
	replace – Акценти
	replace – Акценти
	Първа среща на партньорите през ноември 2019 г. във Виена
	Информация за контакт�

