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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

В проекта SDHp2m (Solar District Heating, policy to market, Слънчева топлофикация, от 
политиката към пазара) целта е да се разгърне слънчевата топлофикация в три "А-региона" 
(Тюрингия в Германия, Щирия в Австрия и Auvergne-Rhône-Alpes във Франция) и шест "Б-
региони" (Хамбург в Германия, Мазовец в Полша, Варна в България, Västra Götaland в 
Швеция, Аоста и Венето в Италия) в Европа. 

Ограничителните условия за това разпространение се различават в различните региони. 
Въпреки това, ние открихме три стандартни решения, които могат да се използват в почти 
всички региони. Решенията са следните: 

• Централно слънчево топлоснабдяване, комбинирано с биомаса в малки населени 
места без централно отопление. 

• Централно слънчево топлоснабдяване, свързано към съществуваща топлофикация, 
използваща биомаса като основно гориво. 

• Централно слънчево топлоснабдяване, свързано към съществуваща градска 
топлофикация. Слънчево централно отопление, комбинирано с биомаса в малки 
населени места без централно отопление. 

Това ръководство описва как да се развива и изгражда централно слънчево отопление с 
биомаса в малките населени места без централно отопление.  

Основните проблеми в малките населени места без топлофикация произтичат от 
планирането и изпълнението на топлофикационната мрежа, а не от използването на 
слънчеви топлинни панели. Въпреки това, фактът, че слънчевата топлинна енергия може 
напълно да измести използването на изкопаеми горива през летния сезон, е достатъчен 
стимул за създаването на ново централно отопление. 

Слънчевата топлинна енергия може да се комбинира с други източници, различни от 
биомасата, при внедряването на нови топлофикационни системи (например термопомпи). 
Икономическата осъществимост обаче често е от голямо значение за потребителите по 
време на процеса на вземане на решение за преминаване от индивидуално към централно 
отопление, а биомасата досега е била най-евтината резервна алтернатива. Следователно 
биомасата се очаква да бъде най-атрактивното решение в момента. 

Друго предимство на биомасата е фактът, че често е налична на местно ниво. 
Следователно, промяната от изкопаемите горива ще засили местната икономика и ще 
намали зависимостта от вноса. 

Ръководството е разделено на стъпки след вземането на решение. След всяка стъпка 
заинтересованите страни трябва да вземат решение дали да продължат процеса или не. 

Ръководството е "жив" документ, което означава, че нови идеи и опит винаги са добре 
дошли и могат да бъдат интегрирани. 

2. ПЪРВОНАЧАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 
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Бъдещото отопление на къщи в малките населени места с индивидуално отопление няма да 
се основава на нефт или газ, ако преходът към нисковъглеродни общества в ЕС се 
реализира по план. Основните възможности за бъдещето са индивидуални котли на 
биомаса или термопомпи. 

Биомасата обаче може да бъде ограничен ресурс, тъй като ще бъде необходима като гориво 
в транспортния сектор. 

Биомасата също е по неудобна, ако собствениците на къщите са далеч за дълго време. 
Основното решение за бъдещето може да бъде използването на индивидуални термопомпи. 

Въпреки това, ако топлинната плътност на едно малко населено място е достатъчно висока, 
тогава решение като топлофикацията, например, може да бъде по-привлекателно поради 
следните причини: 

• Инсталацията на топлофикационна система в една къща се състои от компактна 
отоплителна система, която спестява пространство в къщата и е лесна за 
регулиране. 

• Не е необходима почти никаква поддръжка. 
• Инсталацията на къщата не излъчва никакъв дим, нито създава шум, за разлика от 

напр. петролни котли, бойлери на биомаса и термопомпи. 
• Производството на топлина може да бъде въглеродно неутрално и може да създаде 

работни места. 
• Разходите за централно отопление на една къща могат да бъдат по-ниски от 

разходите за индивидуално производство на топлинна енергия. 

Последният аргумент често е най-важният. Поради това е силно препоръчително да се 
извърши проверка на осъществимостта преди да започне процес на внедряване. Например, 
някои датски общини систематично разглеждат възможностите за централно 
топлоснабдяване, като използват проста методология, както е показано в приложение 1. 
Тази методология може да се приложи и за цяло село. Преди да започнете процес за 
внедряване на нова топлофикация със соларни термични панели, трябва да налице някои 
допълнителни условия. 

Положително настроени заинтересовани страни 

Една група жители на населеното място трябва да са склонни да отделят време за 
създаване на местна работна група и да поемат отговорността да информират съседите и 
да обсъждат с тях възможни проект за централно слънчево топлоснабдяване. 

Освен това местните власти трябва да приемат проекта и да го подкрепят, например: 

• Финансиране на проверката за осъществимост на SDH. 
• Извършване на надежден и бърз контакт с общината за получаване на разрешения и 

експертна подкрепа. 
• Създаване на общинска фирма за топлоснабдяване или включване на топлинна 

енергия в съществуваща компания за доставка (например отпадъци, питейна вода, 
отпадни води). 
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Възможни зони за разполагане на слънчевите топлинни панели 

Липсата на достатъчно пространство е основната пречка за изграждането на инсталация за 
централно слънчево топлоснабдяване в Европа. Следователно възможностите за поставяне 
на слънчеви топлинни панели трябва да бъдат проучени на ранен етап. Слънчевите 
колектори могат да се поставят върху сгради (покриви) или върху земята. Поставянето на 
слънчеви колектори на покривите е по-скъпо и често се конкурира за пространство с 
фотоволтаични системи. Поради това наземните колектори са най-често използваното 
решение за малките населени места. 

Най-простото решение е да поставите слънчевите колектори върху обработваема земя. 
Като пример, Дания има за цел да замени 10% от съществуващото производство на 
топлофикаците със слънчева енергия до 2030 г. за тази цел ще е необхпдимо да се 
инсталират на около 8 милиона м2 слънчеви колектори. Ако всеки колектор отнема 2-4 м2 
земеделска земя и вземем за изчисление по 3.5 м2 / м2 колекторна площ, ще се покрият към 
2800 ха. Общото количество земеделска земя в Дания е приблизително. 2,65 млн. ха. 
Следователно, слънчевите колектори ще покриват приблизително. 0,1% от обработваемата 
земя. За сравнение, голф игрищата в Дания покриват повече от 10 000 хектара. Освен това, 
ако една площ от същия размер, като тази, която ще се използва за създаване на слънчеви 
колектори, се използва за отглеждане на култури, енергийният добив би бил много по-нисък. 
Вижте 
Таблица 1. 
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Интеграция в ландшафта: 

 

Фигура 1: “Колектор - остров” (SUNMARK), Almere, Холандия. [1], Fact sheet 2.2 

Двойно приложение: 

 

Фигура 2: На склон (Schüco), Crailsheim, Германия (by Stadtwerke Crailsheim GMBH). Забележете размера в 

сравнение с колата отгоре и човека във фонов режим. [1], Fact sheet 2.2 

Интеграция в ландшафта: 

 

Фигура 3: Алтернативно разположение на слънчеви колектори, Пример от Brædstrup, Община Horsens [4] 
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 Слънчеви 
панели Фотоволтаици Биомаса/ 

биоетанол 

Годишен 
енергиен добив 

от 133 до 167 
kWhth/m2 

от 50 до 69 
kWhth/m2 от 2 до 5 kWhth/m2 

Среден годишен 
добив 150 kWhth/m2 59.5 kWhth/m2 3.5 kWhth/m2 

Увеличение спрямо 
слънчевите панели 

(умножаващ фактор) 
 3 43 

 
Таблица 1: Годишен енергиен добив на квадратен метър за различни видове възобновяема енергия 

Източници в Северна Европа: Fraunhofer ISE, PlanEnergi и Chalmers University [2] 

Таблица 1 е за Северна Европа, но умножаващият фактор е сходен в Южна Европа. Но 
дори и ако земеделската земя не е ограничаващ фактор, все пак понякога е, и това ще има 
отражение върху цената. По този начин, двойното оползотворяване на площите и 
използването на т.нар. замърсени или влажни зони може да бъде решение. Ще възникне и 
изискване за интегриране в ландшафта и визуализиране на решенията по време на процеса 
на планиране. Примери за разположението на колектора могат да се видят в [1], [3] и [4], 
както и на Фигура 1, Фигура 2 и Фигура 3 на страница 4. 

Земите за слънчеви колектори могат да бъдат закупени или наети. Важно е да се има 
предвид, че почти винаги трябва да има повече от една алтернативна възможност, за да се 
избегне цената да зависи от монополист. 

Необходими ресурси 

Преди да стартираме внедряването на нови централно топлоснабдяване със слънчеви 
панели, трябва да сте наясно с необходимите ресурси за да може да: 

• Координирайте всички дейности 
• Организиране и участие в срещи 
• Разработване на основа за вземане на решения 
• Информирайте за проекта и се грижете за договорите 
• Пишете, отпечатвайте и разпространявайте информационни писма до собствениците 

на сгради 
• Създавайте реклами и информация в местните медии 

Работна група, състояща се от хора, живеещи в населеното място, може да се грижи за 
ежедневния контакт и информираност. Въпреки това, освен ако те не са изцяло посветени 
на проекта и са склонни да прекарват огромен брой часове за тази работа, те ще се нуждаят 
от съществуваща общинска или частна фирма, специализирана в създаването на нови 
топлофикации, напр. SolarComplex в Германия (www.solarcomplex.de), за да се грижи за 
проекта. 

http://www.solarcomplex.de/
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Gudhjem, Bornholm. Снимка на селото и карта, определяща зоната покривана от централно 
топлоснабяване. 
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3. ОСНОВА ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ  

За да убедим инвеститорите, общините и бъдещите потребители, трябва да се създаде 
"Основа за вземане на решения", т.е. бизнес план. 

Съдържанието за инвеститорите може да бъде: 

• Описание на възможните решения за отопление (централно отопление и отопление с 
индивидуално отопление с различни горива за сравнение) 

• Избор на решение за централно отопление и описание на достъпа до гориво 
• Определяне на зоната на доставка (район, където топлофикациите са длъжни да 

доставят). 
• Къде да поставим централата за централно отопление 
• Как да организираме и финансираме централното отопление 
• Икономически параментри за справката и проект (нетна настояща стойност, 

вътрешна норма на възвръщаемост, годишни разходи за потребителите). Анализ на 
чувствителността. 

• Екологични последици (емисии в почвата, водата и въздуха) 
• Времеви график 
• Обсъждане на възможни бариери за реализацията на проекта 
• Проект на договор за клиенти 
• Проект на устав за членовете 

 
Съдържанието на общината може да бъде: 

• Икономически последици за общината като "остров" 
• Последици за заетостта в общината 
• Екологични последици (емисии) 
• Последици за общинското планиране (въздействие върху природозащитен 

ландшафт, въздействие върху съседите на централата) 
• Социална икономика 

 

Съдържанието за потребителите може да бъде: 

• Цена на топлинната енергия от топлофикация и изчисленията на чувствителността 
• Разходи за инсталиране и финансиране 
• Описание на инсталацията в къщата 
• Поддръжка, за която трябва да се грижи клиентът 
• Поддръжката, за която се грижи топлофикацията 
• Замърсяване в и около къщата 
• Правилник, включващ описание на задълженията и възможности за повторно 

преминаване към индивидуално отопление 
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3.1. Коментари  

Описание на възможните решения за отопление 

За да може централно топлоснабдяване на биомаса и слънце да се конкурира с 
индивидуалното отопление, индивидуалното отопление трябва да е главно на нефт. Това е 
така, освен ако не съществуват високи данъци върху изкопаемите горива, повишаващи 
цената на природния газ, напр. в Дания. Освен това, ако има локален достъп до по-евтина 
топлина от тази от слънчевите колектори (например излишната топлина от промишлени 
процеси или неизползвана топлина от двигател с биогаз), централното слънчево 
топлоснабдяване ще бъде по-малко осъществимо и вероятно не привлекателно. Тези 
възможности / препятствия трябва да бъдат описани при разглеждането на процеса на 
внедряване на централно слънчево топлоснабдяване. Вижте също [1], Информационен лист 
2.1 "Слънчево топлина, комбинирано с други горива". 

Избор на решение за централно топлоснабдяване и описание на достъпа до гориво  

Изборът за централно топлоснабдяване е слънчева топлина, комбинирана с биомаса, но 
биомасата може да бъде слама, дървени стърготини или дървесни пелети. Дървесните 
пелети са лесни за манипулиране, но вариантите с пелети не могат да се конкурират 
икономически за по-големи котли (> 500 kW). Изборът между дървесни стърготини и слама 
зависи от местните условия и традиции. Например достъп, качество, цена и сигурност на 
доставките на горивото. 

Трябва да бъде представена карта, показваща предполагаемата зона за доставка, 
евентуалното разполагане на слънчеви колектори и полезността за централно отопление. 

Как да организирате и финансирате централно топлоснабяване 

Топлофикационната компания може да бъде: 

• Кооперация на потрбителите 
• ООД, собственост на потребителите 
• Част от публично ООД (общинска собственост)  
• Част от частно ООД  

 
Собствеността е важна за инвеститорите и потребителите. За инвеститорите бизнесът 
(сигурността на инвестицията) е важен. За потребителя някои от важните фактори са 
цената, доверието в собственика на услугата и прозрачността и сигурността на доставките. 
Вижте също [1], Информационен лист 2.4 "Собственост и финансиране". 

Икономически и екологични последици за проекта и като референция 

За да се изчислят икономическите ползи от проекта, инсталацията трябва да бъде 
проектирана и е необходимо да се знае: 

• Годишната консумация на топлинна енергия, разделена по сгради (може да бъде 
стандартна м2) 
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• Размери на тръбопроводите, температурни нива, топлинни загуби и цени. Софтуерът 
за изчисляване на тръбите може да се намери в [5] и [6]. Цените на тръбите могат да 
се изчислят от [7]. Понякога доставчиците на тръби са склонни да изчислят цена за 
дадена мрежа. 

• Разходи за инвестиции, експлоатация и поддръжка на свързващи тръби и инсталации 
за дома. 

• Разходи за инвестиции, експлоатация и поддръжка на слънчевите панели и котела за 
биомаса. Цените могат да бъдат намерени в [8] и [9]. Независимо от това, 
доставчиците често са готови да дават прогнози за цените. 

• Разходи за административно обслужване. 

• Ефективност на котела на биомаса, крива на ефективност за слънчеви колектори и 
температури на мрежата през годината. 

• Условия за финансиране 

Техническият проект включва оразмеряване на централата подхранвана от биомаса и 
слънце и количествено-стойностна сметка. Най-доброто решение обикновено е да се остави 
слънчевата инсталация, включително на резервоара за натрупване, да покрие летния товар 
а биомасата да покрие 75% от пиковото натоварване, подпомогната от върхово натоварване 
и резервен товарен котел, използващ нефт или газ. Принципната диаграма може да 
изглежда както на фигура 4. 

 

Фигура 4: Принципна диаграма за слънчева топлина, комбинирана с биомаса [1], Информационен лист 2.1 

"Слънчева топлина в комбинация с други горива". 

От горепосочените условия могат да се изчислят общите разходи за инвестиции, годишните 
разходи за производство на топлинна енергия и топлинните загуби. След това годишните 
разходи за отопление на стандартна къща могат да бъдат изчислени и сравнени с разходите 
за индивидуално отопление. 

Последиците за околната среда (емисиите) на котли с биомаса могат да бъдат намерени в 
[8]. 

Възможните инструменти за изчисление са energyPRO (https://www.emd.dk/energypro/), 
Polysun (http://www.velasolaris.com/english/home.html), T*Sol 
(http://valentin.de/calculation/thermal/start/en), TRNSYS (http://www.trnsys.com/), и др. 

https://www.emd.dk/energypro/
http://www.velasolaris.com/english/home.html
http://valentin.de/calculation/thermal/start/en
http://www.trnsys.com/
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Насоки за подробен дизайн можете да намерите в [1], глави 6, 7 и 8. 

Пример за изчисление на икономическите последствия може да бъде намерен в приложение 
2. 

Времеви график 

Времеви график показващ етапите в периода на планиране (информационна кампания, 
разрешителни), подробен проект, покана за участие в търгове, договаряне, изграждане на 
инсталацията и пускане в експлоатация трябва да бъдат част от документа „Основи за 
решение”. 

Възможни бариери 

Възможните бариери, които трябва да бъдат взети предвид при разполагането на полето 
със слънчеви колектори и на инсталацията на биомаса, включват въздействието върху 
защитени зони (например Натура 2000), шума и интегрирането в ландшафта. Но в 
сравнение с традиционното земеделие, слънчевите топлинни инсталации могат да увеличат 
биоразнообразието чрез растенията около колекторното поле, прелагайки зелени коридори 
между горските зони например. 

Освен това икономическите последици за общината и за заетостта могат да бъдат 
изчислени. Това се прави чрез пресмятане на дела на разходите за инвестиции, гориво и 
поддръжка и разделянето им на общите годишни разходи за служителите, след което се 
сравняват с кореспондиращите цифри за индивидуалното отопление. 

И накрая, трябва да се направят изчисления на, показващи колко чувствително е 
централното слънчево отопление на промени, колко е стабилно и при най-неблагоприятните 
условия.  

Например 60% покритие достатъчно ли е или са необходими 75%?  

4. ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ  

Ако основата за решения бъде приета от заинтересованите страни, включително от 
местната работна група, информационна кампанията може да започне. Кампанията може да 
бъде организирана както следва: 

Информационна брошура и предварително споразумение за присъединяване се 
предоставят на всички собственици на сгради. 

Листовката включва: 

• информация за необходимата връзка% 
• покана за информационна среща 
• икономията за собственика на сградата с централно отопление, петролно отопление 

и електрическо отопление 
• аргументи за централно отопление 
• карта на района, където се предлагат нови топлофикации на собствениците на къщи 
• гореща линия, където могат да се задават и да се отговаря на въпроси 

Пример за листовката е даден в приложение 3. 
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Информацията в предварителното споразумение може да включва: 

• Подписването означава, че разпоредбите за свързване към централно отопление са 
приети  

• Стойността на енергийните спестяванията на принадлежи на компанията 

• Това споразумение ще бъде отменено, ако проектът не бъде реализиран поради  
липса на достатъчно свързани консуматори. 

• Връзка, включително тръбна връзка, стандартна абонатна станция за топла вода и 
шунт, топломер с известяване при теч, отстраняване на стара инсталация на 
нафта/ток, оценено на 2200 евро (50% от нормалната цена) за собственици на къщи, 
подписали споразумението преди тръбата да е минала пред дома им.  

• За къщи отопляващи се на електричество цената е 0 
 

Предварителното споразумение за присъединяване може да бъде доставено на членовете 
на работната група. 

Пример за споразумение за предварително присъединяване може да се види в приложение 
4. 

Интервюта с работната група и информация в местните медии. Информационна среща с 
представяне на проекта и информация за условията на присъединяване. 

Аргументите за централното отопление са: 

• Инсталацията в една къща на централно отопление е компактна отоплителна 
система, която е лесна за регулиране. Спестява площ в къщата  

• Не е необходима почти никаква поддръжка 

• От инсталацията няма дим и шум (за разлика от нефтените и дървените котли и 
термопомпите) 

• Производството на топлинна енергия е въглеродно неутрално и създава местни 
работни места 

• Разходите са по-ниски от тези за производство на топлинна енергия от нефтени 
котли и индивидуални термопомпи 

• Монтажът на инсталацията и предупреждение за течове е включен в цената на 
топлинната енергия 

 

Когато се достигне планирания процент на присъединяване предварителните споразумения 
за присъединяване се променят в договори и изпълнението може да започне. Ако става 
дума за нова топлофикационна компания, която е собственост на потребителите, се 
учредява общо събрание, което формално учредява дружеството. След това местната 
работна група ще бъде заменена от управителен съвет. По време на внедряването, 
собствениците на жилища се информират преди тръбите да преминат покрай къщата, за да 
им се даде последен шанс да получат 50% от цената.  
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Пример за условия за присъедияване към централно топлоснабдяване може да се намери в 
Приложение 5. 

Пример за централно отопление е даден в Приложение 6. 

5. ИЗГРАЖДАНЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯТА  

Когато процентът на присъединяване е достигнат може да се проведе тръжна процедура, 
сключване на договори и изграждане на централата. Тази работа трябва да се извърши от 
професионалисти, но е важно фирмата за внедряване и местната работна група (или 
избраният управителен съвет) непрекъснато да информират хората в населеното място за 
проекта. Това е така, защото прокарването на тръби по улиците причинява много проблеми 
с трафика, които трябва да бъдат обяснени предварително. Вж. Също [1] Fact sheet 3.2 
"Обществени поръчки и договори" и Fact sheet 4.1 "Надзор на строителството и пускане в 
експлоатация". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЦЕНТРАЛНО ОТОПЛЕНИЕ 

Автор: Макс Гуддат, PlanEnergi, Дания, август 2017 г. 

Изследването за нова топлофикационна централа може да бъде инициирано като процес 
"отгоре-надолу", като общината или друг орган инициира скрининг, в крайна сметка заедно с 
малка местна работна група. Други заинтересовани страни могат да участват, след като 
скринингът покаже потенциал (например социално-икономически ползи). Това намалява 
разочарованието на потенциалните заинтересовани страни, ако скринингът не стигне до 
проект, а освен това включва заинтересованите страни от ключови фази на проекта до 
създаването на проекта. 

Основната цел на описания процес е да следва един разбираем процес, който улеснява 
възможността да се анализира по-голям брой случаи при сравними условия. Резултатът е 
подробен инструмент за проектанти,  които имат отношение към бъдещи проекти от тяхната 
сфера, предполагащи централно топлоснабдяване. Стъпките в процеса на скрининг са 
илюстрирани на страница 4. 

Стъпка 1: Първоначално са идентифицирани възможните области на проекта. Датската 
база данни за съществуващите зони за отопление (индивидуален природен газ или 
централно отопление) дава възможност да се посочат селата и градовете, които все още не 
са захранвани от централно топлоснабдяване. Може да се приложи подход на най-добрия 
избор за оценка на проектите, които най-вероятно ще бъдат извършени първо. 
 

 

Фигура 5: Зони за доставка на топлоенергия в Датска 

община (зелено: централно отопление, жълто: 

природен газ) 

 

Фигура 6: Сгради в примерен град. Данни, базирани 

на наличните датски бази данни. 

Стъпка 2: Трябва да се идентифицира търсенето на топлинна енергия на даденото 
географско местоположение. Два източника са от решаващо значение: 

1. База данни за сградите, съдържаща основна информация за сградите в даден район, 
като например година на изграждане, форма на топлоснабдяване, размер и 
използване (в Дания: BBR). 
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2. База данни, описваща търсенето на топлинна енергия по категориите сгради, напр. 
въз основа на година на прострояване и предназначението на сградата (в Дания: 
редовно проучване от Националния институт за изследване на сгради, SBi) Тази 
информация може да се комбинира в географската информационна система (ГИС), 
за да се оцени търсенето на топлинна енергия в нормална година за сградите в 
дадена област - т.нар. Топлинен атлас. С този топлинен атлас, търсенето на топлина 
в дадена област може лесно да бъде оценено с приемлива точност. За да не се 
надценява търсенето на топлоенергия в района, оценката на топлинния атлас трябва 
да бъде ограничена до жилищни сгради и евентуално да бъде допълнена от 
търсенето на по-големи потребители, известни на авторите. 

Освен нетното търсене на топлинна енергия, бъдещата система за централно отопление ще 
трябва да покрие топлинните загуби от мрежата. Те могат да бъдат оценени въз основа на 
необходимата мрежа. Доставчиците на тръби за централно отопление предоставят 
инструменти за изчисляване за тази цел. Входящата информация за тях произтича от 
топлинните нужди по проектираната отоплителна мрежа. Input for these consist of the 
previously found heat demand along the designed heating grid. При по-повърхностно 
изследване топлинните загуби могат да бъдат оценени като прост процент от нетното 
потребление на топлина, което обаче трябва да бъде коригирано спрямо топлинната 
плътност в дадения случай. 

Стъпка 3: С оценката на брутното търсене на топлина, което трябва да бъде доставено, 
може да се подготви крива на натоварване. Тази стъпка се използва за оценка на 
необходимата топлинна мощност за базовите и пиковите натоварвания. Освен това, въз 
основа на базовото натоварване, могат да се извършат първите оценки за размера на 
слънчевата топлофикация. 

Стъпка 4: В стъпка 4 трябва да бъдат оценени наличните източници на топлина за 
топлофикационната система; Околните райони трябва да бъдат подложени на скрининг за 
наличното пространство за SDH-завод. Другите възобновяеми ресурси включват излишна 
промишлена топлинна или термо помпи. Комбинацията от различните източници на топлина 
може да бъде анализирана в софтуера за моделиране за тази цел, напр. energyPRO. Тези 
модели могат след по-леки корекции да бъдат използвани отново за подобни проекти или 
други случаи в същия проект. Най-дългата част от проектирането на модела е основната 
настройка на външните условия (т.е. климатичните данни и цените на електричеството), 
очакваното търсене на топлинна енергия, капацитетите за генериране на топлина, 
данъчното облагане, оперативните субсидии и т.н. След като се създаде референтен модел 
тези модели могат лесно да се коригират до вариации в брутно потребление на топлинна 
енергия и капацитет за генериране на топлина, за да се моделира подобна система за 
централно отопление за различен град при други подобни условия. В зависимост от 
настройката на даден софтуер за моделиране на енергия, изходните данни обикновено са 
разхода на гориво, състава на топлинните източници и произтичащите от него оперативни 
разходи, които могат да бъдат експортирани в Excel. 

Стъпка 5: Трябва да бъдат определени бюджети за избраните сценарии. В зависимост от 
избрания енергиен модел, тази стъпка се извършва в модела директно или алтернативно в 
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Excel (например, за да се избегне преизчисляване на резултатите от операциите). Както и 
при енергийните модели, това е до известна степен обща стъпка, като напр. 
инвестиционните разходи в топлофикационните мрежи следват сравнима единична цена, 
стига размерите на проекта да са сравними по размер. Оценките на CAPEX за други 
единици, като SDH-инсталации, котли и технически навеси, могат да бъдат предоставени от 
доставчиците в тази сфера, за предпочитане за размерите, свързани с проекта. 

Стъпка 6: Въз основа на инвестициите се изчисляват средните авансови плащания. Заедно 
с оперативните разходи, изчислени в софтуера за енергиен модел, се изчислява получената 
балансираща топлинна цена. След това тази цена на топлинната енергия се сравнява с 
алтернативите, т.е. преобладаващите индивидуални източници на топлина или 
съществуващата технология за централно отопление. 

Когато се установят съответните сценарии и се утвърдят цените, изчисленията се 
представят на заинтересованите страни, след което се обсъжда възможното развитие на 
примерна топлофикационна мрежа и евентуално започва фазата на планиране въз основа 
на ранните етапи на процеса. 
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Пример за скрининг процедура (Дания) 

 

Step 1: Identifying possible cases
(Green: existing district heating, yellow: natural gas)

Step 2: Estimation of heat demand in case 
area (based on building category and age) 
in a GIS, basic design of DH-grid.

Step 3: Calculation of heat loss, distribution 
of heat demand over the design year, 
estimation of needed capacity.

Step 4: Modelling of relevant alternatives for 
heat supply in e.g. energyPRO. Once a 
reference system is designed, the generic
model can be reused for other cases and 
alternative heat supply technologies.

Step 5: Estimation of investment plans for 
the chosen alternatives and calculation of 
fixed costs pr. annum for the system.

Step 6: Calculation of a budget and 
resulting heat prices, incl. downpayments. 
After this: comparison of alternatives, e.g. 
individual heating reference.

The screening method as described here follows a generic model and can easily be adjusted to local
circumstances and thus other cases. Furthermore, the generic form makes it possible to efficiently screen a 
large number of cases within an area, e.g. all (individually heated) towns in a municipality.

The steps in the screening process are elaborated in Appendix 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ПРИМЕР ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЯТА ОТ ЦЕНТРАЛНОТО 
ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ 

Gudhjem е село с 358 потребители на топлинна енергия, като в момента се използва 
основно нефт. Съседният град Østerlars има съвсем нова топлофикационна мрежа, 
захранвана с котел на слама. Заводът в Østerals (и няколко други завода на остров 
Борнхолм) е собственост и се управлява от Bornholms Forsyning. Това е компания с 
нестопанска цел, 100% собственост на община Борнхолм. Освен управлението на 
централните отоплителни централи, Bornholms Forsyning се грижи и за отпадни води от 17 
000 домакинства и 5 500 септични ями, като същевременно осигурява питейна вода за 11 
000 домакинства. 

Bornholms Forsyning иска да предостави на гражданите на Gudhjem основа за вземане на 
решения и да стартира процеса на присъединяване на клиенти към нова топлофикационна 
система. Създадена е местна работна група, която да следи работата и да информира за 
проекта. 

Нещо повече, трябва да се отбележи, че общината Борнхолм е изследвала острова за 
възможностите за централно отопление и е взела решение за план за топлинна енергия, в 
който е планирано Gudhjem да има централно отопление. 

Планът е да се свърже Gudhjem с Østerlars. Свързващата тръба ще бъде с дължина от 4,300 
метра DN 100, а цената за отопление от Østerlars ще бъде около 28 € / MWh. 

За да разберете дали е добра идея да се добавят слънчеви термични панели към 
централното отопление в Gudhjem, се извърши изчисление със софтуера energyPRO. 
Изчислението показа необходимост от колекторна площ от 3150 м2, покриваща 25% от 
годишното производство на топлинна енергия, която може да покрива летния товар през 
повечето време. На фигурата по-долу е показано графично представяне на изчисленията. 



 

20 

 

Месечно производство на топлинна енергия от слама и слънчева топлинна енергия, в зависимост от търсенето 

на топлинна енергия   
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Производството на слънчева енергия се изчислява на приблизително на 1,700 MWh / 
година, което съответства на 47 000 евро / годишно спестена заплащане на топлинна 
енергия. Инвестиционните разходи за слънчеви топлинни панели са показани в таблицата 
по-долу.  

 

Техническият живот на слънчевите колектори е между 25-30 години. Ето защо годишните 
капиталови разходи могат да бъдат изчислени за заем със същата продължителност. 
Независимо от това, икономическият живот може да бъде по-кратък, затова се използва 
период от 20 години. Ако реалният лихвен процент е 3%, годишните капиталови разходи ще 
бъдат 69 300 € плюс 1 € / MWh за поддръжка и електричество за помпи. Общо, разходите 
възлизат на прибл. 71 000 € / година или общо прибл. 24,800 € / година допълнително за 
слънчеви топлинни панели. 

Годишната продажба на топлинна енергия се очаква да бъде 5,818 MWh годишно, така че 
допълнителните разходи за слънчевата топлинна енергия ще бъдат 4,26 € / MWh, или 59,7 € 
/ година за стандартен потребител, използващ 14 MWh / година. 

Освен това е целесъобразно да се направи изчисление на чувствителността при 
изграждането на слънчеви топлинни панели. Въз основа на прогнозния срок на слънчеви 
панели на 25-30 години, период на кредита от 25 години е избран вместо това, заедно с 
реален лихвен процент от 1% (3% номинален лихвен процент - 2% инфлация). Освен това, 
се прави предположение, че топлофикацията в Østerlars вече има резервоар за съхранение, 
заедно с котел на слама, което е обичайната практика в такива топлофикации. Резервоарът 
може да се използва от слънчевите панели. Следователно инвестиционните разходи за 
резервоара за съхранение са изключени от инвестицията. 

Изчисляването при условията на чувствителност води до капиталови разходи от 36 000 евро 
годишно или общо 37 700 евро годишно с разходите за поддръжка и електроенергия. 
Исталирането на слънчеви термични панели представлява икономия от прибл. 8,500 € / 
година. Това съответства на намаление на разходите от 1.46 € / MWh или 20.45 € / година за 
стандартен потребител. 

Estimated investment in solar thermal panels1, incl. storage tank, 
technology building, pipe work, control, etc.

1
Gudhjem Ref + 

Sol 25%
Solar system including foundations and piping, at ca. 175 EUR per m² EUR 551,000
Heat exchanger, pumps, glycol tank, etc. EUR 50,000
Storage tank, 945 m3 EUR 240,000
Nitrogen plant EUR 10,000
Pipe work EUR 20,000
Technology building (solar panels) EUR 50,000
Power supply, connection fees EUR 10,000
Fences, planting and earthworks EUR 10,000
ICS, PLC and control EUR 50,000
Purchase of land at ca. 7 EUR per m2 EUR 55,000
Energy savings (ca. 55 EUR per MWh produced in the first year) EUR -94,000
Total investment in solar thermal panels EUR 952,000
Project planning, supervision, regulatory procedures EUR 30,000
Contingencies (5%) EUR 49,000
Total EUR 1,031,000
1) Estimated by PlanEnergi based on similar projects
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Всичко, слънчева топлина плюс слама, е малко по-скъпо от сламата, но предимствата от 
добавянето на слънчева топлинна енергия включват намаляване на емисиите през летния 
период (Bornholm има много туристи през летния период.), Заедно с фактът, че 25% от 
цената на горивата е фиксирана за следващите 25-30 години. Освен това изчислението на 
чувствителността показва, че при определени условия инвестицията в слънчеви панели има 
потенциала да намали общата цена на топлинната енергия. Освен това срокът на 
експлоатация на котела може да се удължи, като се спре през лятото, в случай че 
производството му през този период бъде заменено със слънчева термична инсталация.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ПРИМЕР ЗА ИНФОРМАЦИОННА ЛИСТОВКА ЗА ЦЕНТРАЛНО 
ОТОПЛЕНИЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4: ПРИМЕР ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА 
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ, BORNHOLM, ДАНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5: ПРИМЕР НА УСЛОВИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6: ОПИСАНИЕ НА ТОПЛОФИКАЦИОННА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА 

 

District heating unit  

 

A standard unit has the following measurements (as shown in the picture) 

110 l tank and unit directly above one another H: 1835 W: 615, D: 595 

If you instead choose to place the two devices side by side - also called split system - is the height of 
the 110 liters tank 1185 and unit 650 

Note: A demo of the model can be seen at the green warehouse (furniture factory) and in Allinge at 
our office; Kirkeplads 6 th. (open Wednesday from 2 am). A unit will also be at display at Industrivej 
1a in Rønne. 

 

Heat Control 

Danfoss Comfort ECL 210 

All units with a hot water tank are delivered with an electronic heat 
control type Danfoss ECL Comfort 210.  

This device has control of the heating and domestic hot water system 
collected into one, easy to use solution. 

This device ensures a weather compensated flow temperature of the 
building's heating circuit (radiator circuit). It simultaneously controls the 
temperature of the hot water tank and utilize this most effectively, on 
order to achieve both a reduction in heat loss in the service pipe and 
an intelligent control of the domestic hot water circuit. 

By using this control device a range of advantages are achieved, that 
will ensure optimal use of energy and operation: With the "Auto-save"-
function the flow temperature is regulated by the outside temperature, 
to achieve optimum energy usage all year round.  

The controller provides a "summer lock-down" function where the heating circuit is closed and the 
circulation pump is switched off during summer time when the outdoor temperature reaches above a 
certain value. It re-opens by itself and turn on the pump when it gets colder outside. The use of 
domestic hot water is not affected by this feature. 

There is normally no need for additional options of this control, only if one wishes to change the room 
temperature or the like. 

Danfoss Comfort ECL 310 

It is possible to replace the above type ECL 210 with a model ECL 310 by paying an additional price. 
This type of control goes via a modem connected to the internet, and can be set via a PC or 
smartphone. It allows you to turn on and off the heat in the house and monitor the heating system no 
matter where you are. 
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