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1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
С цел успешното изпълнение на проект ACHIEVE Енергийна Агенция – Пловдив
реализира устойчиво сътрудничество с „Професионална гимназия по електротехника и
електроника“ – гр. Пловдив. В рамките на учебната 2014-2015 г. се извършиха две отделни
практически обучения с ученици от 12 „Ж“ клас, от специалност: „Автоматизация на
непрекъснати производства“. Часовете за обучение по REACH бяха част от едногодишна
практическа програма по „Енергиен мениджмънт”, представена от експерти от Енергийна
Агенция – Пловдив. Практическата програма съдържаше както знания за енергийно
обследване на домакинства, така и знания в сферата на енергийната ефективност,
управлението на енергията, ВЕИ инсталации и др.
Първото обучение сред учениците от професионалната гимназия бе проведено на 18
Септември, 2014 г. и включваше следните теми:



Въведение в проект REACH
Работа с Excel инструмент за енергийно одитиране на жилищни сгради.

В рамките на обучението всички ученици бяха запознати със следното:
По тема „Въведение в проект REACH”:


концепцията и целите на проект REACH;



какво означава понятието енергийна бедност и какви са нейните размери;



възможните стъпки за борба с нея;



как да бъде идентифицирано енергийно бедно домакинство.



как да се използват REACH Excel инструмент;



как да определят потреблението на енергия на едно домакинство;



как да пресметнат и оценят редица възможни енергоспестяващи мерки;



как се изчисляват еквивалентните спестени емисии парникови газове;



как да разчитат сметките за електроенергия;



как да изчисляват консумацията за отопление.
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По тема „Работа с Excel инструмент за енергийно од итиране на жилищни сгради”:
Всички ученици получиха практическо обучение относно:
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В края на обучението всеки ученик получи задача да изпълни REACH енергийно
обследване на своето домакинство, с цел да затвърди получените знания, както и да
идентифицира най-малко други две енергийно бедни домакинства, на които да извършат
енергийно обследване и да дадат съвети за възможни спестявания.




попълниха REACH Excel инструмента;
анализираха потреблението на обследваните домакинства;



получиха сет от енергоспестяващи и водоспестяващи инструменти, които да
предадат и инсталират.
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Второто обучение, включващо ученици от 12 „Ж“ клас от „Професионална гимназия
по електротехника и електроника“ се проведе на 26 февруари 2015 г. и бе насочено
конкретно за работа с REACH Excel инструмент, анализиране на потребленията на
собствените и допълнително идентифицираните домакинства от страна на учениците. В
рамките на практическите часове, учениците, съвместно с експерти от Енергийна Агенция
– Пловдив извършиха следното:
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АНЕКС I - ПРОГРАМА
Тематичен календарен план за 2014 -2015 учебна година
производствена практика на 12 Ж клас
Специалност: „Автоматизация на непрекъснати производства“
Кратко описание на дейностите
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Инструктаж по техника на безопасност. Въведение в организацията на
ЕАП.
Въведение в енергиен мениджмънт на обществена сграда в съответствие
с ISO 50 001.
Въведение в проект REACH. Работа със Excel инструмент за енергийно
одитиране на жилищна сграда.
Работа със СЕМС чрез софтуерен продукт за мониторинг на ел. енергия.
Анализ на данни и построяване на зависимости в Excel.
Работа с матрица за енергийните потоци: мониторинг на потребление на
топлинна енергия в обект. Автоматизиране на абонатна станция. Анализ
на данни и построяване на зависимости в Excel.
Запознаване с елементите на фърмуерната програма на СЕМС. Тестване
на измервателните уреди, микропроцесорните модули и сензорите на
СЕМС.
Мониторинг на СЕМС чрез микропроцесорни модули и матрица:
автоматично и ръчно управление на енергийните потоци в обект.
Работа в сайт: различни сценарии на енергопотребление на различни
обекти. Работа с интерактивна матрица за управление на енергийните
потоци: настройка на температурните стойности чрез термохронометър
съгласно нормативни изисквания и по зададен сценарий.
Работа в сайт: анализ на базовите енергийни индикатори за различни
обекти. On-line мониторинг на работа на уредите и сензорите; задаване
на енергийните цели и задачи.
Разглеждане на схема: соларен блок на слънчева инсталация за топла
вода. Тестване контролер на вакуумно-тръбна термосифонна слънчева
система.
Тестване регулатор на заряда на фотоволтаична станция. Автоматичен
контрол на заряд и подзаряд на акумулаторни батерии.

Седмица

Отработени
часове

18.09.2014

4

2.10.2014

4

16.02.2014

4

30.02.2014

4

13.11.2014

27.11.2014

4

4

4
4.12.2014
18.12.2014

08.01.2015

4
4
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10. Работа със стационарна система за диагностика и контрол на ел.
инсталации, осветление и ел. уредби. Автоматизиране на схема на
фотореле и стълбищен автомат. Автоматично аварийно захранване в
обект.
11. Измерване на различни параметри на съвременни светлинни източници,
оборудвани с различна пусково-регулираща апаратура, при променливо
напрежение на ел. инсталация. Работа с мрежов анализатор. Анализ на
данни и построяване на зависимости в Excel..
12. Симулиране в SCADA на енергопотреблението в пром. обект чрез промяна
на основните параметри на ел. мрежа. Енергиен мониторинг на
качествени и количествени показатели на ел. мрежа. Анализ на
измерените стойности. Построяване на зависимости в Excel.
Работа с REACH Excel инструмент, анализиране на потребленията на
одитирани домакинства.
13. SCADA: енергиен мониторинг на качествени и количествени показатели на
ел. мрежа: работа със софтуерен продукт с използване на кодирани
сигнали на комуникационни канали.
14. Енергиен мониторинг на сградните системи: начини за оптимизиране на
работа на ел. инсталации и уредби. Предложение за въведение на
енергоспестяващи мерки (ЕСМ). Технико –икономически анализ и
екологичен ефект от предложените ЕСМ.
15. Изготвяне на отчета от обследване и мониторинг на сградните системи.
16. Отчет по практика.

22.01.2015

12.02.2015

4

4

26.02.2015

4

12.03.2015

4

26.03.2015

4

2.04.2015

4

16.04.2015

2

Наставник: инж. Нина Райчева
Енергийна Агенция-Пловдив
Ръководител практика: инж. Атанаска Милева
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Професионална гимназия по електротехника и електроника-Пловдив
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АНЕКС II – ПРЕЗЕНТАЦИИ
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЕНЕРГИЙНА БЕДНОСТ И ПРОЕКТ ЕНЕРГИЙНА БЕДНОСТ И
ПРОЕКТ REACH

8

wwww.reach-energy.eu

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЕНЕРГИЯ И ОКОЛНА СРЕДА
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КАК ДА ПРОЧЕТЕМ СМЕТКАТА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И ВОДА
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КАК ДА РАБОТИМ С REACH ИНСТРУМЕНТ
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АНЕКС III – СПИСЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБУЧЕНИЯТА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Име, презиме, фамилия

Бойчо Филипов Александров
Борислав Антонов Давидов
Венцислав Георгиев Маринов
Веселин Веселинов Пандов
Даниел Василев Атанасов
Деян Митков Деневски
Дончо Динев Вълков
Евгени Павлинов Добревски
Ивайло Иванов Евтимов
Илия Лоряни Тодоров
Йордан Димитров Тилев
Любомир Руменов Бичев
Мартин Росенов Каменов
Николай Николов Николов
Петко Георгиев Футиков
Петър Крумов Лазаров
Петър Николаев Стойчев
Пламен Тодоров Петров
Стефан Димитров Каменаров
Тодор Димитров Иванчев
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АНЕКС IV - СНИМКИ

wwww.reach-energy.eu

ОБУЧЕНИЕ – 18.09.2014 Г.
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ОБУЧЕНИЕ – 26.02.2015 Г.
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Партньори
Фокус, Асоциация за Устойчиво Развитие, Словения
www.focus.si

Общност за устойчиво енергийно развитие, Хърватска
www.door.hr

Енергийна Агенция – Пловдив, България
www.eap-save.eu

Македонски Център за Енергийна Ефективност, Македония
www.macef.org.mk

Съфинансиран от

Кофинансиран по програма „Интелигентна Енергия за Европа“ на
Европейския Съюз
Проект REACH се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския Съюз.
Отговорността за съдържанието на тази публикация е изцяло на авторите. Не е
задължително публикацията да отразява позицията на Европейския Съюз.
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За повече информация относно ЕС: www.ec.europa.eu

