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ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ, СЪКРАЩЕНИЯ И КОНВЕНЦИИ 
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съкращения  

Термин / Съкращение Дефиниция 

ЕЕ Енергийна ефективност 

EMMO 
Energy Mass Monitor – информационна система за 

реализиране на енергийни спестявания при крайните 
потребители – домакинствата 

ЕС Европейски съюз 

ЕСП Енергийни спестявания 

ИС Информационна система 

УБП Управление на бизнес процеси 

Останалите често срещани термини и съкращения са изнесени в ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 

Речник на термините 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Иновациите и технологичното предприемачество са от съществено значение за 

развитието на света във всичките му измерения – бизнес, управление и социален 

живот [Christensen M., 2004, Kiron D., 2012, Prahalad, K., 2008]. Предизвикателствата са 

съвършено ясни – нуждата от чиста вода и въздух, достъпна и надеждна доставка на 

енергия, намаляващи доставки на изкопаеми горива, устойчивост на изменението на 

климата и неговите последици за бъдещите поколения.  

Необходими са иновации на съществуващите процеси и нови технологични продукти и 

услуги, които да повишат ефективността и ефикасността на процесите за околната 

среда и бизнеса и да помогнат на света да стане по-добро място за живеене [World 

Bank, 2009, Scott A., 2008]. Те могат да помогнат на потребителите да станат по-

енергийно ефективни, да прилагат нови начини на потребление, производство и 

разпространение на стоки и услуги по по-устойчив начин. Заедно, всички 

заинтересовани страни могат да подобрят устойчивостта на бизнеса и нашата 

планета. 

Бизнес процеси, иновации и трансформацията на бизнеса 

Развитието на пазарната икономика и глобализацията изискват спазване на 

определени утвърдили се стандарти и непрекъснато усъвършенстване на бизнес 

процесите.  

Основните процеси за добавяне на стойност могат да се анализират и интегрират като 

се следва рамката на утвърдените стандарти и референтни модели за добавяне на 

стойност като – класификационна рамка на процесите (APQC), верига на доставките – 

Supply Chain (SCOR), верига на клиентите – Customer Chain (CCOR), верига на 

проектирането – Design Chain (DCOR), верига на пазарите – Market Chain (MCOR) и 

други [Pearson N., 2010]. 

Разпространението на интернет през 1990 г. създаде нови възможности за 

трансформиране на бизнеса и автоматизиране на голямо разнообразие от бизнес 

процеси в рамките на фирмите и между тях [Skarzynski P., 2008, vom Brocke J., 2015]. 

През последните години сме свидетели на множество нововъведения и определено 

може да се заключи, че въздействието им върху бизнеса няма бъде частично и/или 

временно. Вече можем да видим много примери как моделите на дейности в много 

пазари са напълно пробивни (disruptive) за установените компании чрез нови 

участници.  

Примери са в областта на музиката (Apple и абонаментни канали като Spotify ), книги и 

стоки за дълготрайна употреба (Amazon и други специалисти – търговци на дребно) и 

транспорт (нискотарифни превозвачи като Uber). Влиянието на технологиите не е 

моментно, а расте експоненциално с течение на времето. Факт е, че е възможно 

иновациите и трансформацията на бизнеса да намерят неподготвени определени 

бизнес организации. И има основателна причина да се смята, че въздействието няма 

да бъде ограничено до близките години [Morlidge S., 2014, Laberg T., 2005, Bojda, N., 

2011, Allcott R., 2013].  

През изминалия век иновациите на бизнес процесите получаваха много по-малко 

внимание както теоретично, така и практически. До съвсем скоро съществуващите 
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проучвания бяха фокусирани предимно върху изобретението и комерсиализацията на 

нови продукти и услуги. Основна причина за това е, че иновацията на бизнес 

процесите изисква различни знания и организационни умения от тези, които са 

необходими за иновациите на производство на продукт или услуга.  

Освен това, е много по-трудно да се имитират иновациите на бизнес процесите и да се 

предлагат по-големи възможности за генериране на устойчиви и конкурентни 

предимства за фирмите. От една страна, фирмите трябва да се развиват или да 

придобият правилната технология (предимно софтуер), за да подкрепят новите бизнес 

процеси, а от друга страна, те често трябва да проектират нови иновативни бизнес 

процеси за да отговарят на изискванията и ограниченията на съществуващите 

технологии [Baldwin E., 2010, Davenport, T., 1990, Geels, 2005, Christensen C., 1997, 

Luckham, 2012]. 

В своите публикации Christensen доказа, че установените модели за правене на бизнес 

могат да бъдат пробити чрез иновации, като по този начин се създадат нови бизнес 

модели в съответствие с възникващите и развиващи се технологии [Christensen C., 

1997]. В книгата си „The Nature of Technology” W. Brian Arthur също доказва, че всички 

нови технологии не се появяват като резултат от единичен интелектуален пробив, а в 

резултат на иновативно комбиниране на вече съществуващи технологии и бизнес 

процеси в нови начини за създаване на нови и повече сложни технологии, както и 

реинженеринг и иновации на бизнес процесите [Arthur B., 2009].  

Новите технологии, първоначално се появяват като решения на съществуващите 

критични проблеми, но тъй като тяхното използване се разпространява, те от своя 

страна генерират нови възможности. Новите технологии се разрастват и така създават 

нова реалност, която трансформира икономическата система [Giesen E., 2012]. 

Пробивната промяна може да започне постепенно и частично, но може да се ускори 

внезапно и да осъществи трансформиране на цели области на икономиката. Може да 

се направи извод, че след развитие и промени на технологиите в продължение на 

последните десетилетия, информационните технологии са пред повратна точка на 

приложенията си във всички области на бизнеса. 

Управлението на бизнес процесите (“УБП”) е съвкупност от методи, техники и 

инструменти за непрекъснато повишаване на ефективността и ефикасността на 

процесите в организацията. Tobias Roeser и Eva-Maria Kern представят обширен 

преглед на литературата, свързана с УБП или ориентирани към бизнес процес, и 

описват състоянието и разкриват тенденциите, като проучват и дават оценка на 

възможностите за по-нататъшно развитие на научните изследвания проучване [Roeser 

T., Kern E., 2015, Geels. W., 2005]. Изследвания в областта на УБП започна в края на 

1980, породени от творческите работи, публикувана от Davenport и Short (1990) и 

Hammer и Champy (1994). В областта са публикувани голям брой теоретични и 

емпирични изследвания, които позволяват да се достигне определена зрялост в 

началото на нашия век. Данните за брой публикувани изследвания годишно в областта 

са показани на фиг. 1. 
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Фиг. 1: Брой публикувани изследвания по години, годишно в областта на УБП 

[Roeser T., Kern E., 2015] 

Обзорът и анализът на литературата в областта на УБП, дава възможност да се 

направи изводът, че организациите имат различни виждания за УПБ. Това се влияе от 

вътрешни страни като: организационна култура, характеристиките на процеса, ниво на 

компютъризация и външните характеристики, като особеностите са пазарни, 

национална култура и други [Amit R., Zott C., 2012, Brocke J., 2014]. 

Можем да определим четири фази на зрялост на фирмата в зависимост от 

състоянието на бизнес процесите й [Lewis M., 2007]: 

 хаотична (няма дефинирани процеси, проектите и изпълнението им е “черна 

кутия” за участниците в тях); 

 реактивна (процесите се настройват спрямо конкретните нужди и се изпълняват 

без спазване на стратегии и приоритети); 

 проактивна (съществуват отделни процеси и методики, но все още не са 

централизирани); 

 оптимизирана (процесите в организацията са управляеми и постигат целите на 

организацията). 

Колектив начело с Jan vom Brocke представя десетте принципи, използвани при 

планиране и оценка на УБП инициативи. Тези принципи се отнасят до стратегията, 

подходът, и метриките за УБП инициативи [Brocke J., 2014]. Те могат да бъдат 

структурирани и приоритизирани на различни начини на база определената от 

организацията цел. 

Необходимите стратегии са следните [Hammel G., 2004, Larman, C., 2003]: 

 изясняване на целите и задачите на организацията; 

 оценяване на конкретния организационен контекст. 

Най-важните подходи за подпомагане на стратегиите са: 
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 цялостен обхват на стратегиите; 

 включване на всички заинтересовани групи; 

 позволяване и толериране на активността на всички хора; 

 прилагане на приемственост на практиките. 

Водещите метрики за оценка на подходите са: 

 подходящи технологии за реализацията; 

 въвличане на заинтересованите страни към съвместно разбиране на процеса; 

 ниво на институциализиране на процесите; 

 простота при измерването на процесите. 

Традиционно иновацията се разбира като нещо ново, творческо, като възможността да 

се генерират идеи. На практика иновацията може да се управлява, така както се 

управлява качеството, например [Ruskov P., 2011, Sagara, A., 2006]. Повечето от 

организациите не страдат от липса на нови идеи, а от липсата на компетенции да 

управляват процеса на използване на иновацията и комерсиализирането й. Решението 

много често е просто и се състои в създаване на творческа среда за управление на 

процеса, който включва хората, технологиите и финансите. Използването на 

съвременните научни и технологични постижения позволява на организациите 

проактивно да управляват цикъла за иновации и комерсиализиране на откритията и 

технологиите. 

Водещите фирми използват иновативни бизнес модели в допълнение към иновациите 

на продуктите и процесите си [Prahalad, C., 2008, Swan L., 2009, Morelli, 2010]. 

Иновациите на бизнес моделите се развива в следните направления: 

 Добавяне на иновативни дейности в бизнес процесите си; 

 Свързване на дейностите по иновативен начин; 

 Иновативна промяна на доставчици или партньори. 

 

Както и в останалите области на бизнеса и обществото, специалистите от енергийния 

бизнес също изпълняват определени последователности от дейности (активности) и 

процедури. Тези дейности са обединени в бизнес процеси, които използват 

съвременните технологии, за да ги подпомогнат и автоматизират. По този начин 

остават конкурентноспособни и удовлетворяват непрекъснато растящите изисквания 

от страна на клиентите си [Teerlink, 2011, LaValle, 2010]. 

Можем да класифицираме бизнес процесите в електроенергийния сектор, които влияят 

най-много на конкурентността на фирмите в следните пет категории: 

 Планиране – процеси по разработване на планове за прогнозните увеличения 

на капацитета и използване на електрическа енергия. То позволява да се 

подобри надеждността и да се предвидят нови между системни връзки на нови 

и съществуващи активи. Планирането се извършва при нива на разпределение, 

пренос и генериране и включва добавяне на нови източници, преносни линии, 

подстанции, оборудване за линия, договори с клиентите и т.н. 

 Инженерни дейности – процеси по осигуряване на инженеринг, проектиране, 

доставка и изграждане на производството, разпределението и съоръжения за 

пренос, включително нови връзки с клиентите, пре-конфигуриране и ремонти. 
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 Операции по мониторинг – процесите, които са свързани с условията и оценка 

на въздействието и оперира системата за разпределение и пренос, за да се 

гарантира, надеждни и ефективни резултати. Разглеждат се също така и 

интерфейси с регионалните организации за пренос. 

 Поддръжка – процесите, свързани с разработване и реализиране на програми 

за поддръжка, които позволяват да се намали реактивна поддръжка. Те 

включват дейности за извършване на ремонти, превантивни и прогнозна 

поддръжка на оборудването. 

 Услуги за клиентите – процесите, свързани с обработването на данни за 

месечните сметки, дейности по управление на приходите и взаимодействие с 

клиентите, за да се отговори на техните очаквания, въпроси и оплаквания. Тази 

група от процеси е една от най-атрактивните за иновации при съвременното 

развитие на технологиите и обществото.  

Литературният анализ показва, че процесите, които са свързани с отношението на 

заинтересованите страни към иновациите на бизнес процесите са разнообразни и 

динамични – фиг. 2 [Lewis, M., 2007]. 

 

Фиг. 2: Процеси за бизнес иновации въз основа на възприятията на 

заинтересованите страни [Lewish M., 2007] 

Дефиниция на проблема 

През последните години в развиващите се страни се наблюдава постоянно покачване 

на стандарта на живот, а от там и на потреблението на електрическа енергия за 

домакинствата [Eurogas, 2014]. Според доклад на US Energy Information Agency между 

2010 и 2040 г. се очаква повишаване на потреблението с 56% в световен мащаб [EIA, 

2013, EIA, 2014a, British Petroleum, 2013]. Това, в комбинация с ускореното изчерпване 

на природните ресурси, постоянното покачване на цената на електроенергията и 
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политическата и икономическа обстановка в света, обуславя нуждата от по-енергийно 

ефективно потребление на енергия при крайните потребители – домакинствата.  

Най-общо казано, терминът енергийна ефективност („ЕЕ“) представлява 

съотношението между количеството произведена стока или услуга и вложеното 

количество енергия [Commision of European Communities, 2002, CEA, 2013, Маркова В., 

2014, Национален бюлетин „Наука & Бизнес“, 2012]. 

Националните стратегии на повечето правителства в света разработват нови бизнес 

модели за намаляване на енергопотреблението, но те са основно на макро ниво и 

трудно достигат до отделните крайни потребители [World Bank, 2014, Allied Market 

Research, 2014, Druckman А., 2008, Economist, 2014, EIA, 2014b]. В повечето случаи 

потребителите интуитивно вземат решение как да управляват потреблението си, като 

не обръщат голямо внимание на начина, по който потребяват енергия [Opower, 2014, 

Bachvarov A., 2011]. Тези фактори предопределят необходимостта от промяна в 

начина им на мислене и разработването на по-конкретни иновационни стратегии, 

политики и инструменти за оптимизация на изразходваната енергия.  

Изпълнението на инициативите и програмите в областта на ЕЕ не могат да бъдат 

ефективни и ефикасни без пълното информирано въвличане на крайните потребители 

във всички процеси. Съвместното добавяне на стойност с активното участие на 

потребителите на енергия е добра практика и приоритет в развитите страни [Prahalad, 

C., 2008, Teerlink, 2011, Haigney, C., 2011]. Необходими са аналитични и експертни 

знания за анализиране на енергийните потоци и процесиите в домакинствата, за да се 

подобри тяхната ЕЕ [Chapman, C. J., 2000, Tandon R., 2012, IBM, 2013a, IBM, 2010c]. 

Освен промяната в начина, по който се генерира, пренася и съхранява 

електроенергия, все повече се усеща и необходимост от окуражаването на по-

ефективно потребление в индустрията и при крайните потребители. Един от основните 

проблеми в тази насока е фактът, че потребителите са свикнали да не обръщат 

внимание на начина, по който потребяват електроенергия. Необходима е промяна в 

начина им на мислене и въвеждането на все повече мерки за ЕЕ в ежедневието.  

Повишаването на ЕЕ в домакинствата може да бъде постигнато без нуждата от големи 

инвестиции и промени в енергийната инфраструктура, а чрез използването на 

информационни технологии. В тази връзка, иновациите и по-конкретно технологичното 

предприемачество при разработването на нови продукти и процеси са основни за 

редуциране на потреблението на енергия [Christensen M., 2004, Foxona T., 2010, IEC, 

2011]. 

От литературата са известни редица публикации на тема формулиране на политики за 

спестяване на енергия и процесите на вземане на решения при крайните потребители, 

или т.нар. шаблони (patterns) за потребителско поведение [Miles I., 2008, Hohpe G., 

2004]. Съществуват множество публикации за инвестиции и научни изследвания в 

нови енергийни технологии [Emmerton M., 2009, IBM, 2012b], както и политики за ЕЕ 

[IEC, 2014, NIS, 2012, Neubacher A., 2014, McKay D. 2012]. 

Сравнението между публикуваните резултати от многобройните източници, обаче е 

затруднено поради различните нива на фокус върху проблема и детайлност на 
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изследванията – различни метрики, единици за измерване, размери и композиции на 

експеримента, избор на параметри и т.н.  

В тази връзка, настоящият дисертационен труд разглежда проблемната област за 

повишаване на ЕЕ при крайните потребители – домакинствата, като в процеса 

обхваща изследване на нуждите, проблемите и спецификите в тази област, наличието 

на вече съществуващи решения и тяхното приложение. Дисертацията предлага 

иновативно за границите на страната ни софтуерно решение, разработено на база на 

предложените тук инструменти, модели и методика за моделиране на иновативните 

бизнес процеси в електроенергийната система. Приложимостта на предложеното 

решение е апробирана чрез провеждането на качествени и количествени 

експерименти.  

Цели и задачи на дисертационния труд 

Основната цел на дисертационния труд е да се проучат, анализират и моделират 

процесите на потребление в електроенергийната система, с цел разработване на 

иновативен бизнес модел за по-ефективно използване на енергията при крайните 

потребители – домакинствата.  

Дисертацията цели да предложи прототип на софтуерен продукт за постигане на 

енергийни спестявания („ЕСп“). Така, ще се покаже ключовата роля и значение на 

иновациите и информационните технологии за решаване на редица проблеми в 

енергийния сектор. 

За да постигне поставената цел се дефинират следните задачи: 

1. Да се проучи и анализира съвременното теоретично и практическо 

състояние на потреблението на електрическа енергия на домакинствата в 

България и по света и инструментите за моделиране, оценка и разработка 

на ИС. 

 

2. Да се разработят статистически модели за анализи на системата за 

потребление на електрическа енергия в България при крайните 

потребители и да се проведат експерименти с тях. 

 

3. Да се разработят методика и иновативни бизнес процеси за постигане на 

ЕСп, както и алгоритъм за измерване и намаляване потреблението на 

електрическа енергия. 

 

4. Да се проектира и реализира софтуерен прототип на ИС Energy Mass 

Monitor („ЕММО“) и да се проведат експерименти с прототипа. 

 

5. Да се разработи шаблон за промяна в поведението на потребителите за ЕЕ 

и да се проведе онлайн анкета за оценка на възможностите на ЕММО.  

Структура на дисертацията 

Настоящата дисертация е организирана във въведение, 4 глави, основни използвани 

термини, заключение, библиография и приложения. 
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Уводният раздел представлява кратък обзор на проблемната област, като запознава 

най-общо с проблема за липсата на иновативни модели за реализиране на ЕСп при 

крайните потребители. Освен първоначално представяне на обекта на изследване, 

определя и основната задача на дисертацията – разработване на иновативен бизнес 

модел за подобряване на ЕЕ. Въведението съдържа информация за поставения 

проблем, поставените от автора цели и задачи, структура на дисертацията, както и 

информация за използваните термини и съкращения. 

Глава 1 прави подробен обзор на проблемите и процесите в електроенергийната 

система, както и преглед на съществуващите подходи и модели за постигане на 

резултати в проблемната област. Тя посочва още нуждата от иновации на бизнес 

процеси, като прави анализ на проблемите, възможностите, заинтересованите групи и 

т.н. Направените изводи и заключения са основополагащи за разработването на 

модел, методика и инструмент, подробно описани в следващите глави. 

Глава 2 показва проведените от автора изследвания на потреблението на енергия в 

България, като показва различните статистически модели и резултати от тях – 

неефективното и неефикасно потребление на енергия в домакинствата в страната. 

Заключението е, че разработването на софтуер може да бъде предпоставка за 

постигане на ЕСп.  

Глава 3 представя разработените от автора методика и алгоритъм за постигане на 

ЕСп. Главата представя още и проект за разработване на ИС за ЕЕ като решение за 

моделиране на процесите на иновации в електроенергийната система. Предложени са 

изводи и заключения от Глава 3. 

Глава 4 предлага подробно описание на реализирания прототип на ИС за ЕСп. 

Представени са системните изисквания, архитектурата на разработения софтуер и 

неговите компоненти, описани са използваните технологии и инструменти, както и 

потребителския интерфейс. Главата също така представя проведените от автора 

изследвания и експерименти, базирани на изготвения теоретичен модел, предложен в 

Глава 3. Описани са и резултатите от тестването на модела. 
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ГЛАВА 1: ОБЗОР НА ПРОБЛЕМА ЗА ЕСП И РЕЗУЛТАТИ ОТ ОПИТИТЕ 

ЗА РЕШАВАНЕТО МУ ДО СЕГА 

Настоящата глава се фокусира върху проблемите и процесите в електроенергийната 

система, както и върху съществуващите методи, подходи и модели за решаването му. 

Обект на описанието са процесите на потребление на електрическа енергия в 

България, Европа и света, стандартите за ефективност, класовете на уредите, 

технологиите и инициативите за влияние в краткосрочен и дългосрочен план. 

Разгледани са и ограниченията, предимствата и недостатъците на различните подходи 

за анализ и моделиране. 

1.1 Факти, тенденции, причини и актуалност 

Eксперти от Обединените нации представят специален отчет със сценарии за 

емисиите и потреблението на енергия [Sims, 2007]. Потреблението на енергия за 

домакинствата в света се дължи основно на отопление, топла вода и охлаждане 

[Бoянова Н., 2012, Stewart J., 2014, Lukas G., 2009]. 

1.1.1 Актуалност на проблема в Европа и света  

Консумацията на енергия в Европа се увеличава постоянното – потреблението на 

страните членки на Европа на глава от населението е нараснало с една трета през 

последните 15 години и се очаква да расте аналогично на брутния вътрешен продукт с 

2-3% в периода до 2020 г. [European Commission, 2014]. В допълнение, към момента 

делът на потреблението на домакинствата в страните членки на ЕС представлява 

около 26% от цялото потребление на съюза [Eurogas, 2014].  

Трябва да се вземе предвид обаче, че страните от Централна и Източна Европа имат 

различни характеристики от тези в Западна Европа – потреблението им за сега е от 2 

до 3 пъти по-ниско, но бързо се увеличава. Разликата се обяснява с по-високия 

стандарт на живот в Западна Европа, като очакванията са тя да намалява постепенно. 

Съществуват редица нормативни актове в Европа, които целят намаляване на 

потреблението на енергия и от там повишаване на конкурентоспособността на 

Европейската икономика и покачване стандарта на живот. Тази нормативна база е 

кратко представена по-долу [EURLEX 2014]. 

ЕС Директива 2006/32 е създадена с цел промотиране на ЕЕ в ЕС чрез определяне на 

индикативни годишни цели за спестяване на енергия за страните членки в размер на 

9% до 2016 г. (целта на България се равнява на 7,291 GWh), както и създаването на 

благоприятна пазарна среда за развитието на енергийни услуги и програми за 

спестяване на енергия. 

ЕС Директива 2012/27 има за цел надграждане над съществуващата рамка, 

създадена от Директива 2006/32 и хармонизиране на политиките за ЕЕ в страните 

членки. Една от препоръките за страните членки е за постигане на 80% покритие на 

„умни“ електромери до 2020 г. Както знаем, умните електромери са една от 

предпоставките за развитието на „умни“ мрежи, за по-доброто разбиране на 

собственото потребление на енергия, и от там намаляване на цялостната консумация.  

ЕС Директива 2010/31 цели създаването на по-конкретен метод за изчисление на 

енергийното представяне на сградите. Имайки предвид, че в световен мащаб сградите 
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са отговорни за около 40-50% от общото потребление на енергия, става ясно, че те 

представляват привлекателна инвестиция и предлагат огромен потенциал за 

постигане на спестявания. Директивата се стреми да създаде и нови регулаторни 

инструменти за промотиране на ЕЕ мерки в сградния сектор с цел елиминиране на 

съществуващите пазарни бариери. 

Въпреки усилията на ЕС в посока намаляване на енергийното потребление чрез 

създаване на политики и стимули за това, състоянието на сектора е все още 

незадоволително, имайки предвид амбициозните планове на съюза за увеличаване на 

ЕЕ с 30% до 2030 г. 

Аналогично е и състоянието в Америка и Азия [Allcott R., 2013, SPIEGEL, 2014, Lindén 

A-L, 2007, Letschert, 2010]. В Америка през последните две десетилетия са изпълнени 

много проекти и е изградена мрежа от професионалисти за изграждане на добри 

практики и стандарти за ЕЕ. Въпреки това, обаче, потреблението на енергия 

продължава да расте. 

Отчитането на тези и други подобни факти категорично налага изводът от 

необходимото разработване и прилагане на иновационни стратегии и политики за 

намаляване на тези тенденции и България не трябва да бъде изключение. 

1.1.2 Потребление на енергия в България 

Според информация на Eurogas България е най-енергийно интензивната страна в ЕС 

(изчислено като първично енергийно потребление / БВП) – фиг. 3 [Eurogas, 2014]:  

 

Фиг. 3: Енергийна интензивност в Европа и България [EPEC, 2013] 

Както се вижда от фиг. 3, българската икономика е почти 5 пъти по-енергийно 

интензивна от средното равнище за Европа. Докато през последните години 

интензивността е намаляла почти 2 пъти, прогнозите показват, че това няма да е 
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достатъчно, за да се достигне средното равнище за ЕС до 2020 г. Необходими са 

спешни и ефективни мерки, за да се постигне намаляване и в дългосрочен план. 

 

Фиг. 4: Енергийна интензивност в България – текущо състояние и прогнози 

[EPEC, 2013] 

За разлика от развитите страни, в България домакинствата са третия по значение 

потребител на енергия като потреблението им остава практически постоянно – около 

2,1-2,2 Mtoe годишно. Постоянен остава и делът на сектора, около 25-26% от крайното 

енергийно потребление [MИE, 2005].  

Основен показател за ефективност е годишното потребление на жилище с климатична 

корекция в т.н.е / жилище. От 2009 г. насам се наблюдава ръст на този показател, като 

средното потребление на жилище нараства с 2,5% (Втори национален план за 

действие по ЕЕ). 
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Фиг. 5: Крайно енергийно потребление в България по сектори за 2000 – 2014 г. 

Източник: НСИ 

Главните фактори, които оказват влияние за този ръст на енергийно потребление са: 

увеличаване размерите на новите жилища, повишаване равнищата на топлинен 

комфорт и осветление, развитието на климатизацията и растящото използване на 

битови електроуреди и електроника в домовете.  

 

Проблемите на българските домакинства са основно неразвитата битова газификация 

и ниската ефективност на домашните печки и камини за дърва и въглища. Проблемът 

става все по-значим и поради постоянното покачване на цената на електроенергията и 

стремежът за пестене на енергия в световен мащаб – разходите за отопление се 

равняват на около 70% от общите разходи за битова консумация на енергия [MИE, 

2014].  

 

Като се вземе предвид и остарелия сграден фонд и постоянно влошаващото му се 

състояние, дължащо се на недостатъчна поддръжка и лошо управление от страна на 

собствениците, спешни мерки са необходими. 

 

Българското правителство е предприело редица инициативи за увеличаване на ЕЕ при 

крайните потребители и в частност домакинствата. Пример е Националната програма 

за обновяване на жилищните сгради за Република България за периода 2006 – 2020 г. 

Приоритет на програмата са многофамилните жилищни сгради, като се очаква 

средната икономия на енергия в резултат на изпълнение на мерките по ЕЕ да е около 

25-35 кВтч/m2 РЗП/г [МРРБ, 2005].  

 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ  

Известно е, че България е сред страните, които изостават с прилагането на 

стандартите и иновациите в областта на ЕЕ [Център за изследване на демокрацията, 

2013, Манчева Д., 2012]. Този факт е в основата в страна ни да се планира и работи 

много активно в областта, за да се достигнат Европейските и световни стандарти. 
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Дейностите в България се координират от държавни институции и неправителствени 

организации на база редица разработени документи и методики. Най-важни от тях са 

следните [Lex.bg, 2015]: 

Закон за Енергетика 
Основните цели на този закон са създаване на предпоставки за качествено и сигурно 

задоволяване потребностите на обществото от електрическа и топлинна енергия и 

природен газ, енергийно развитие и енергийна сигурност на страната при ефективно 

използване на енергията и енергийните ресурси. Законът цели още създаване и 

развитие на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар, енергийни доставки 

при минимални разходи, както и насърчаване на комбинираното производство на 

електрическа и топлинна енергия. 

Закон за ЕЕ 
Законът за ЕЕ урежда обществените отношения, свързани с провеждането на 

държавната политика за повишаване на ЕЕ чрез система от мерки и дейности на 

национално, отраслово, областно и общинско равнище. Това се изпълнява чрез: мерки 

за повишаване на ЕЕ при крайните потребители на енергия и развитие на пазара на 

енергийните услуги и извършване на дейности и мерки за повишаване на ЕЕ от 

търговците на енергия.  

В изпълнение на целите на Директива 2012/27/ ЕС, нова версия на законът за ЕЕ бе 

окончателно приета от българския парламент на 31 Април, 2015 г. Законът цели 

цялостно хармонизиране на българското законодателство с Европейското такова в 

сферата, като също така въвежда и нови изисквания, които допълнително обуславят 

нуждата от въвеждане на информационни решения, каквито предлага настоящият 

дисертационен труд.  

Чл. 29 в Закона, например, описва мерките за повишаване на ЕЕ, като включва 

повишаване осведомеността на домакинствата относно собственото им потребление в 

задължителните мерки. Текстът дава възможност клиентите на 

електроразпределителните дружества да получават информация за потреблението си 

на енергия по часове, за да могат да планират по-добре използването на 

електроуредите си. 

В закона са включени още Национална стратегия и планове за действие за ЕЕ, както и 

Национални индикативни цели за ЕС. Националните индикативни цели, определени в 

плановете за действие се разпределят като индивидуални цели за ЕС между всички 

търговци на енергия.. 

В законът са въведени и следните основни определения: 

"EE" е съотношението между изходното количество произведена стока и услуга и 

вложеното количество енергия. 

"Индикатори за отчитане на постигнатите резултати" са показатели, посочващи 

конкретните данни, свързани с постигнатите резултати. 

"Краен потребител на енергия" е всяко физическо или юридическо лице, което 

купува енергия, за да задоволи собствените си нужди. 
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"Обследване за ЕЕ" е процес, основан на систематичен метод за определяне и 

остойностяване на енергийните потоци и разходи в сгради и/или промишлени системи, 

определящ обхвата на технико-икономическите параметри на мерките за повишаване 

на EE. 

"Повишаване на EE" е резултат от изпълнението на мярка или дейност, която води до 

намаляване на съотношението между вложеното количество енергия и изходното 

количество произведена стока, услуга или енергия без влошаване на качеството или 

други характеристики. 

 

Фиг. 6: Енергийна политика на Република България [EPEC, 2013] 

Енергийна Стратегия на Република България до 2020 г. 
В Енергийната Стратегия е посочена национална цел за намаляване на първичната 

енергийна интензивност до 2020 г. два пъти в сравнение с равнищата от 2005 г. 

Енергийната стратегия предвижда усилията на българската държава да бъдат 

насочени към подобряване на ефективността по цялата верига – от производството на 

електрическа и топлинна енергия, през намаляване на загубите при пренос и 

разпределение на енергия до крайното потребление на енергия. 

Според нормативните изисквания на България съществува понятието „идеален дом“, 

определението за който, обаче, е различно в зависимост от различните климатични 

зони в страната. 

Климатично райониране на Република България по Наредба №7 от 15 декември 2004 

г. за ЕЕ, топло съхранение и икономия на енергия в сгради и Наредба № РД-16-1058 

от 10 декември 2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните 

характеристики на сградите, всяка сграда принадлежи към определена климатична 

зона, която се характеризира със : 

 Средна надморска височина (m); 

 Продължителност на отоплителния сезон (дни); 
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 Отоплителни денградуси (ДД) при средна температура в сградата 19ºС за 

климатична зона; 

 Изчислителна външна температура (ºС). 

 

Фиг. 7: Климатични зони в България. Източник: Национален институт по 

метеорология и хидрология 

1.1.3 Класификация на потреблението на енергия 

За целите на планираните в настоящия дисертационен труд изследвания можем да 

направим следните класификации на потреблението на енергия в зависимост от 

различни критерии [Bachvarov A., 2011].  

В зависимост от секторът, където се употребява енергията: 

 домакинства; 
 промишленост; 
 транспорт; 
 услуги. 

 
В зависимост от измерването на консумация на енергия: 

 производствени (embodied) – енергията, консумирана от всички производствени 
процеси, свързани с производството на стоки – от придобиване на ресурсите до 
производството и доставката им; 

 оперативни (operational) – енергията, която се консумира при използване на 
стоките. 

 
В зависимост от обекта на измерване на консумацията на енергия: 

 използвана енергия от домакинства; 

 използвана енергия на глава от населението.  
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Този подход премахва разликата, която съществува в зависимост от различния брой 
членове на домакинствата.  

 
Ако не са въведени допълнителни мерки за отчитане на „гостите” на домакинството, то 

отчитането по показател „използвана енергия от домакинствата“, постоянната 

консумация от основните членове, ще се различава от тази, отчетена по показател 

„използвана енергия на глава от населението“. 

В зависимост от факторите, които влияят на потребителското поведение: 

 вътрешни фактори – персонални ценности, настройки, вярвания; 
 външни фактори – институции, регулации, културни особености; 
 навици и рутинни процедури. 

 
Визуализация на тази зависимост е представена на фиг. 8 по-долу. 

 
 

Фиг. 8: Фактори, влияещи на поведението на потребителя [Darnton A., 2008] 
 
В зависимост от методите за оценка на спестяванията [Letschert V., 2010]: 

 Метод за изчисление “отгоре-надолу” – при него оценяването се извършва 
обобщено, като цяло по данните за консумация или индикаторите за единица 
енергия, определени за сектор, територия на оператора или регион като начало 
за определяне на спестяванията; 
 

 Метод за изчисление “отдолу-нагоре” – при него изчисляванията за общите 
спестявания се извършват чрез сумиране на спестяванията на отделните 
единици. Например първо се определят спестяванията от определени 
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измервания, а след това се добавят спестяванията от други измервания, за да 
се получи пълното за дадена програма от географски регион или сектор. 
 

 

Фиг. 9: Модел за метода за изчисления „отдолу-нагоре“ [Letschert V., 2010] 

Състоянието на постигнатите ЕСП в България е оценено и по двата метода – „отгоре-

надолу” и „отдолу-нагоре”. 

Метод за изчисление “отгоре-надолу” – по него преразходът на електрическа 

енергия за България е 70,97 ktoe. Общо в домакинствата е отчетен преразход на 

енергия – 22,65 ktoe през 2009 г. в сравнение с базовата 2007 г.  

Вижда се, че в домакинствата използваните индикатори за оценка на спестяванията по 

метода “отгоре-надолу” не могат да отчетат влиянието “повишаване нивото на 

топлинен комфорт в отопляваните помещения“, използването на битови електроуреди, 

на климатизацията през лятото и т.н.  

Известно е, че нашата страна изостава значително от средното равнище в ЕС по тези 

показатели и те ще оказват значително влияние и в бъдеще. Изводът е, че по-

подходящо за България е енергоспестяванията да бъдат изчислявани по метода 

“отдолу-нагоре”. 

Методът за изчисление “отдолу-нагоре” е използван за оценката на постигнатите 

ЕС, получени в програми за подобряване на EE. Предимство при този метод е 

възможността всяка отделна мярка или пакети от мерки или програми за 

енергоспестяване да бъдат оценявани.  

При използването на този метод от задължените лица за изчисляване на постигнатите 

икономии на горива и енергии е съблюдавана точността на измерванията и от подбора 

на правилните им предходни и последващи стойности и параметри.  
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При хармонизираните формули за изчисление по метода “отдолу-нагоре” 

енергоспестяването се определя чрез измерване и/или изчисление на 

енергопотреблението преди и след прилагане на конкретна мярка или програма за 

подобряване на EE. Задължително е осигуряването на нормализирани корекции, 

съответстващи на влиянието на конкретните климатични условия върху 

потреблението. 

 

Фиг. 10: Техники за Моделиране [Swan, 2009]  

В зависимост от етикета за ЕЕ на уредите. Етикетът помага на потребителите да 

вземат по-рационални решения при покупките, да пестят пари, както и да допринесат 

за опазване на околната среда. 

 Скала от А до G където A е най-ефективното ниво. Това е етикет, който се 
базира на Директива 92/75/ЕС и се спазва от повечето производители на 
домакински уреди; 

 Скала Standard A, A+ и A++. Използва се от производителите на хладилници и 
фризери. 

 
Фиг. 11 по-долу дава отговор на въпроса „Помага ли аналитичността да се подобрят 
възможностите на организацията за иновации?“. 
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Фиг. 11: Аналитичност и възможност за иновации в компаниите [IBM, 2010b, Kiron 

D., 2012] 

1.2 Опити за решение, достижение и дефицит  

За изготвянето на иновативна ИС за намаляване на енергийното потребление са 

необходими проучване и анализ на съществуващите подобни инструменти. Това ще 

позволи за идентифициране на областите, в които е необходимо подобрение и 

допълнителна разработка за постигането на по-добър резултат. 

В тази връзка, дисертацията разглежда и анализира съществуващите модели за 

намаляване на енергийното потребление при домакинствата. Идентифицирани са 

плюсовете и минусите на тези модели и са направени изводи за приложимостта на 

съществуващите приложения, с цел подобряване характеристиките на предложеното в 

настоящия дисертационен труд решение. 

1.2.1 Съществуващи теоретични модели  

Съществуват множество научни разработки, концентрирани върху възможни модели 

за намаляване на енергийното потребление на домакинствата. Всички тези модели 

целят да постигнат промени в електроенергийната система, не чрез големи 

инвестиции в енергийната инфраструктура, а насърчавайки използването на 

информационни технологии [Druckman А., 2008]. 

От литературата са известни редица публикации на тема формулиране на политики за 

спестяване на енергия и процесите на вземане на решения при крайните потребители, 
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или т.нар. шаблони (patterns) за потребителско поведение [Geels. W., 2005]. 

Съществуват множество публикации за инвестиции и научни изследвания в нови 

енергийни технологии, както и политики за ЕЕ [Eyre N., 1998]. В ПРИЛОЖЕНИЕ 3 е 

даден изчерпателен списък с публикации по темата. 

 

Фиг. 12: Модел за оценка на потребителското поведение на електрическа енергия  

1.2.2 Съществуващи приложения за реализиране на ЕСп 

По света и по-конкретно в Америка съществуват редица ИС за реализиране на ЕСп – 

например американската система Opower. Opower предлага базирана на 

статистически алгоритъм софтуерна платформа, която открива поведенчески модели 

при крайните потребители на енергия и дава препоръки за оптимизация на 

консумацията. Opower гарантира от 2 до 5% намаляване на крайното потребление 

след прилагане на посочените съвети [Davis M, 2014, Opower, 2013].  

Други подобни апликации за ЕЕ на домакинствата са EE Suite, Building EE Evaluation и 

др. Тези решения, обаче изглеждат неприложими към нуждите на Европа и по-

конкретно тези на България поради икономическа несъобразност и редица други 

фактори [NIST, 2010, NIST, 2014a].  

Решението, което дисертационния труд предлага взима под внимание спецификите на 

страната ни, като добавя и допълнителни инструменти, които да позволят постигането 

на по-големи ЕСп, както и по-пълното въвличане на крайния потребител в процеса. 

Инструментът позволява да се направи детайлен анализ на потреблението на 

съответното домакинство посредством т.нар. „енергиен одит“ и без нуждата от 

допълнителни устройства.  
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На база проведеното проучване става ясно, че нито едно от съществуващите решения 

не позволява за показването на толкова детайлна информация за потреблението на 

клиентите без нуждата от инсталиране на „умен“ електромер. 

1.3 Методология за изследването 

За изпълнение на задачите, свързани с изследване и анализ на проблема е използван 

методът на систематично литературно проучване [Tranfield, 2003]. Този метод 

представлява своеобразен литературен обзор, който позволява идентифицирането, 

оценката и синтезирането на проблема по максимално обективен и ефективен начин. 

Решението на проблема с големия обем от данни може да се постигне при адаптиране 

на методика на IBM за решаване на проблема с големия обем данни [IBM, 2012b, IBM, 

2013b]. В основата й са използвани платформи за събиране, интегриране и 

управление софтуерни инструменти за бизнес интелигентност и предсказване, 

приложение в бизнеса и иновации на процесите след техния реинженеринг – фиг. 13. 

 

Фиг. 13: Методика за решаване на проблема с големия обем данни 

Тенденциите са съвременните организации да бъдат ориентирани към данните, за да 

могат да добавят стойност на клиентите си [ABB Group, 2009, ABI, 2012]. Те събират 

данни, отчитат показатели, следват предпочитанията на потребителите си, но тъй като 

количеството данни се увеличават непрекъснато, често способността на 

организациите да обработват данните намалява. На практика всички организации имат 

проблеми с големите обеми от данни [Gualtieri M., 2015]. Проблемът с данните се 

усложнява и от изискването за интерактивен достъп до данни и за включване на нови 

иновативни бизнес анализи в ежедневното вземане на решения. 

Непрекъснатият цикъл на процеса за аналитично обработване на данните може да се 

представи с фиг. 14. 

Иновации на процесите 
след техния реинженеринг

Тестване и приложение в 
бизнеса 

Софтуерни инструменти за 
бизнес интелигентност и 

предсказване

Платформи за събиране, 
интегриране и управление 

на данните
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Фиг. 14: Цикъл на процеса за аналитично обработване на данните [Forester, 2013] 

Добрите практики ни насочват към методиката за управление на цикъла на бизнес 

процесите в енергетиката, а именно: 

 Откриване на процеса; 

 Дефиниране на процеса; 

 Описване на съществуващото състояние на процеса (AS-IS); 

 Моделиране и симулиране желаното състояние на процеса (TO-BE); 

 Внедряване на процеса; 

 Измерване на процеса; 

 Оптимизиране на процеса. 

Според проучване на Kdnuggets, Cross Industry Standard Process for Data Mining 

(„CRISP-DM“) е най-широко разпространената методология за извличане на знания от 

данни в световен мащаб – фиг. 15 [Chapman, C. J. 2000]. 
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Фиг. 15: Статистика на Kdnuggets за използване на методологии за извличане на 
знания от данни [Piatesky G., 2014] 

CRISP-DM е създадена от консорциум от компании (Daimler Chrysler, SPSS, NCR 

Corporation) по проект на ЕС през 1997 г. и най-общо представлява йерархичен модел 

на процес, съдържащ групи от задачи, описани на четири абстрактни нива (от общо 

към частно): фази, общи задачи, специализирани задачи и инстанции на процеси – 

фиг. 16.  

 

Фиг. 16: Четирите нива на методологията CRISP-DM (преведена по фиг. на 

Чапман) 
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CRISP-DM е цялостна методология за извличане на знания от бази данни, 

необвързана с конкретна индустрия или използването на даден инструмент. В тази 

връзка, CRISP-DM разглежда жизнения цикъл на всеки проект за извличане на знания 

от база данни в шест стъпки – фиг. 17. Важно е да се отбележи, че 

последователността на фазите може да бъде променяна, позволявайки 

придвижването напред и назад между различните етапи. Резултатът от всяка фаза е 

определящ за това, коя фаза или задача ще бъде изпълнена по нататък. Стрелките на 

фигурата показват основните и най-често срещани зависимости.  

 

Фиг. 17: Диаграма на процеса на извличане на знания от данни по методологията 
CRISP-DM  

Шестте стъпки при разработването на проект по CRISP-DM са следните: 

 Разбиране на бизнеса – определяне целите и рамките на изследването; 

 Разбиране на данните – събиране и запознаване с данните, откриване на 
проблеми с качеството на данните, първоначален анализ и извеждане на 
очевидни резултати; 

 Подготовка на данните – избор и подготовка на данните за обработка; 

 Моделиране – използване на техники и инструменти за извличане на знания от 
базата данни; 

 Оценяване – оценка на постигнатите резултати спрямо поставените цели на 
изследването, идентифициране на проблемни области и дефиниция на 
следващи стъпки; 

 Внедряване – внедряване на получените модели на практика и евентуално 
последващо извличане на знания от данни. 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 18: Процес на Прогнозен Анализ [IBM, 2010f] 

На база описаните основни характеристики на методологията за провеждане на 

изследването CRISP-DM, в следващата глава на дисертацията следва да се построи 

схема на стъпките и задачите пред автора за настоящото изследване. Методика е по-

подробна и адаптирана към нуждите на конкретния проект.  

1.4 Метрики 

Определянето на конкретни метрики за изследване е от изключителна важност, 

защото те допринасят за стратегическите цели на компанията, осигуряват годишното 

представяне на фирмата и подпомагат процеса на вземане на решения. В тази връзка, 

разликите между различните видове иновации са представени на фиг. 19 по-долу. 
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Фиг. 19: APQC: Разлики между различните видове иновации 

На база на съвременните информационни източници, проучване на съществуващите 

добри практики и опита си, авторът предлага методика за усъвършенстване на 

процесите в дадена организация. Изследването се провежда при използване на 

следната методика: 

1. Установяване на: 

 Фокуса на изследването и обхвата на процесите; 

 Определяне на основните метрики за процесите; 

 Съгласуване на дефинициите и въпросниците за проучването. 

2. Събиране на: 

 Количествени данни за избраните процеси; 

 Изучаване на добри практики вътре и извън енергийната фирма. 

3. Анализиране на: 

 Тенденциите в световен мащаб; 

 Избраните добри практики; 

 Ключови наблюдения и препоръки за усъвършенстване. 

4. Обсъждане и дискутиране на процесите с: 

 Спонсорите на процесите; 

 Потребителите на процесите; 

 Собствениците на процесите. 
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5. Адаптиране: 

 Използване на добрите практики за усъвършенстване на процесите; 

 Изграждане на дългосрочни стратегии и план за действие. 

При осъществяването на изследването се използват следните техники: 

 Въпросници – общи и специфични за отделните процеси; 

 Посещения на обекти: 

 Наблюдение, снимка на определено работното място; 

 Дискусии със заинтересуваните групи; 

 Въпроси и отговори от изпълнители и мениджъри на процеса. 

 Консултантски срещи със собствениците на процесите и работещите по тях. 

Изследването се провежда чрез събиране и проучване на съществуващите данни и 

документи, които описват процесите и практиките в обекта, проучване на работните 

потоци на информацията, ресурсите и услугите, провеждане на интервюта със 

собствениците и ръководителите на процесите, определяне факторите за оценка на 

производителността. 

За отчитане на резултатите при изпълнение на процесите се използват следните 

основни метрики в различните области и заинтересовани групи: 

Метрики за клиентите: 

 Удовлетвореност от използването на услугата; 

 Надеждност на клиента при ползване на услугата; 

 Отговорност и лоялност на клиентите; 

 Гъвкавост при вземане на решение за обслужването на клиентите. 

Финансови метрики: 

 Приход от специфична услуга; 

 Печалба от услугата; 

 Растеж на услугата; 

 Възвращаемост на инвестициите; 

 Пазарен дял. 

Метрики за работещите: 

 Удовлетвореност от извършваната работата; 

 Цена на труда; 

 Заплата; 

 Текучество. 

След осъществяване на проучването всеки от тези процеси се описва, като се 

използва следният шаблон: 

 Въведение в процеса – кратко описание на процеса; 

 Мисия на процеса; 

 Цели на процеса; 

 Обхват на процеса – описват се активностите, които: 
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 Процесът включва; 

 Процесът изключва. 

Така описаните процеси се обсъждат интерактивно с мениджърите на различните нива 

и се приемат от управителен съвет. 

След провеждане на детайлни проучвания се описват подробно функциите 

(активностите), концепциите, ролите и използваните инструменти и технологии, 

съгласно методиката и добрите практики. За са се осигури възможност за моделиране 

и симулиране на процесите, се използва предварително избран софтуерен продукт за 

моделирани на бизнес процесите.  

След проучване и анализ на резултатите от моделирането на процесите се прави 

класификация по предварително избрани метрики за процесите и тя се сравнява и 

анализира с процесите от проведен бенчмаркинг или други добри практики при 

лидерите на пазара за съответната пазарна ниша.  

След разработването и приемането на моделите се обучават необходимия брой 

специалисти, който ще продължат използването на моделите в реално време. Ако 

обектът е малък и не разполага с необходимите специалисти, то тази дейност може да 

бъде изнесена и във външна фирма.  

Изпълнението на предложената методика ще доведе до въвеждане на стандарти при 

изпълнение на бизнес процесите, както и до по-бързо разпространение и внедряване 

на добрите практики. 

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ В ДОМАКИНСТВАТА 

Задълбоченото разбиране на потребителското потребление на електрическа енергия е 

в основата на разработването на конкурентни визии, мисии и стратегии и тяхното 

успешно изпълнение за увеличаване на ЕЕ. Това е сложна и динамична цел, която се 

променя във времето и в отговор на промяна на околната среда [Aldrich F-K, 2003, 

Kamilaris, A., 2009]. 

Предложената методика отчита следните пет модула, които оказват влияние на 

вземането на решение от потребителя: 

 Външна среда – национална култура, развитие на технологиите, икономика, 
регулации и други; 

 Индивидуални характеристики – когнитивни, психологически, настроения и 
вярвания; 

 Характеристики на домакинството – брой членове, вид и размер на жилището, 
доходи и локация; 

 Избор на клиента – извършване на покупка, използване на услуги и оборудване; 
 Последствия – използване на ресурси и влияния, които са в следствие от 

покупката. 
 

Основният въпрос при определяне на възможностите за иновации е как да се 

определят правилни метрики и показатели, които да помогнат за промяна на 

поведението при потреблението на енергията. Най-известните фактори за метриките 

при ЕЕ са следните : 



41 
 

 Хората ценят мерките за ЕЕ повече, ако имат лична полза (вяра в резултата); 
 Използването и съхраняването на енергията трябва да е видимо, да постига 

целите си и да мотивира (оценка на резултата); 
 Информацията да е персонализирана и представена в явен и разбираем 

формат; 
 Новото поведение да е лесно за постигане и потребителите да имат ресурси за 

целта (примера на добрата практика). 
 

Авторите Abrahamse W., Steg L., Vlek Ch. и Rothengatter T. в статията си „A review of 

intervention studies aimed at household energy conservation” правят задълбочен анализ 

на методите за влияние върху потребителското поведение за редуциране на 

потреблението на енергия [Abrahamse W., 2005].  

Основният извод е, че това влияние трябва да се фокусира както върху човешката, 

така и енергийната страна на поведението едновременно. Пълното изследване и 

измерване на потреблението на електроенергия от крайните потребители може да 

увеличи разбирането на изследователите и стратезите за процесите, както и да 

увеличи успехът на иновациите в отрасъла. 

Фиг. 20 показва факторите и модела за вземане на решение и покупка на уреди. Той 

включва политиките, стандартите и промоционалните програми, които 

производителите и търговците разработват, за да стимулират потребителите. Долу-

показаните фактори имат огромно въздействие върху потребителите при процеса на 

вземане на решение. 

 

Фиг. 20: Фактори, влияещи на потребителите при вземане на решения  

 

Видове мерки Примери 



42 
 

Предшестващи 
 Информационни материали – брошури, 

кампании, дискусии 
 Моделиране на поведението 

Последващи 
 Измерване на резултатите 
 Поощряване 
 Инициативи 

Социални 

 Потребителски групи 
 Творчески общности 
 Социални мрежи 
 Обучение на потребителите 
 Техники за сътрудничество 

 

Таблица 1. Мерки за мотивация връзка [Matthyssens P., 2006] 

Направените до сега изследвания показват, че най-голям потенциал за влияние върху 

потребителското поведение има обратната връзка. Когато потребителите получат 

информация за собственото си потребление, то те по-често променят поведението и 

настройките си. Видовете обратни връзки и примери за осъществяването им са 

показани в Таблица 2 по-долу.  

Видове обратна връзки Примери 

Преки 
(налични при поискване от клиента) 

Само измерване 
Преки показвания 

Чрез Интернет 
Допълнително устройство 

Енергийна консултация 

Непреки (изпълняват се от посредници и 

се изпращат на клиента) 
По-чести фактури, базирани на отчети или 

анализ 

Непреднамерени (асоциативно обучение) Микро генерация 
Обществени проекти 

Управлявани от доставчика (обучение за 

клиента) Интелигентни измерители 

 

Таблица 2: Видове обратна връзка [Matthyssens P., 2006] 

Проблеми, които имат клиентите при осъществяване на избора си за определен 

електрически уред са следните: 

 Ограничена информация за уреда и възможности за сравняване и анализ; 
 Липса на компетентност при продавачите; 
 Ограничено време и познания за различните стандарти; 
 Склонност към опростяване на процесите; 
 Приоритизиране на цената при сложни процеси. 

 
Потреблението на електрическа енергия за бита се реализира основно от следните 

уреди: 
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 Осветителни тела; 
 Хладилници; 
 Климатици; 
 Вентилатори; 
 Телевизионни приемници; 
 Изключени битови уреди; 
 Отоплителни тела; 
 Бойлери; 
 Готварски печки; 
 Перални машини. 

 

Съществуват редица индикатори за отчитане на постигнатите резултати. По-важните 

от тях са: 

 Изключване на осветлението в необитаеми стаи; 
 Не използване на режим на готовност (stand-by); 
 ЕЕ отоплителни системи; 
 Термостат на 18º; 
 Пране и миене на съдове с хладна вода; 
 Редуциране времето под душ; 
 Изолация на жилището; 
 Подготовка на храната; 
 Жизнен цикъл на уреда. 

 
ПРОБИВНИ ИНОВАЦИИ В ЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА 

Засилената конкуренция, промяната в очакванията на клиента, нормативната уредба, 

новите технологии и създаването на продукта/услугата за широко потребление 

намаляват печалбата и намаляват възможностите за маневриране на компаниите 

[Christensen, 1997, Hammel G., 2004].  

Питър Дракер твърди, че "иновацията е реална работа, която може и трябва да се 

управлява като всяка друга корпоративна функция. По-вероятно е успехът да е 

резултат от системното преследване на възможности, отколкото от проблясък на 

гениалност. Всъщност, най-иновативните бизнес идеи възникват чрез методически 

анализ на седемте области на възможност”. Той добавя, че "има известно 

припокриване между източниците, а потенциалът за иновации може да лежи в повече 

от една област в даден момент”.  

Иновациите могат да бъдат поддържащи или разрушителни. Разрушителните 

възможности за иновации често пъти са скрити дори от проницателните пазарни 

лидери. Tакива иновации започват от руслото на един пазар, сред клиенти, чиито 

нужди са "надхвърлени" от работата на съществуващите продукти, или клиенти, чието 

потребление се ограничава от липсата на умения, богатство или достъп. Има един 

много лесен, важен принцип в основата на теорията за разрушителните иновации: 

компаниите създават иновации по-бързо, отколкото се променя животът на клиентите. 

През последните две десетилетия, иновационните изследвания създадоха много 

изследвания в областта на бизнеса, технологиите и околната среда. Голяма част от 

тях разглеждаха иновациите на продукти, процеси, стратегии и бизнес модел на микро 

и макроикономическо ниво [Scott A., 2008, Guenther, R., 2000]. Информацията показва, 

че иновационните предприятия са създадени или чрез отделни технологични 
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предприемачи или корпоративни предприятия, които се контролират от по-големи 

компании. 

Питър Скаржински и Роуън Гибсън пишат: "Организациите трябва да открият 

практиките, политиките и процесите вътре в структурите си, които са токсични за 

иновациите — като традиционните процеси на управление, които систематично 

подкрепят поддръжката и постепенно създават ново мислене и иновации. Те трябва да 

осъзнаят, че изграждането на истински иновативна компания не е въпрос на това 

просто да помолите хората да бъдат по-иновативни; това е въпрос на позитивно 

променяне на тези неща, които днес намаляват или изкуствено спират иновационния 

потенциал на организацията" [Skarzynski P., 2008]. 

От друга страна, въпросът за иновациите е какви политики да се прилагат - такива, 

водени от търсенето, или такива, водени от предлагането?  

Енергийният отрасъл е все по-чувствителни към възникващите нови технологии, тъй 

като обществото търсят алтернативни източници на зелена енергия. Много компании 

за комунални услуги и държавни институции са започнали да прилагат процесите на 

технологични иновации за начертаване на своите бъдещи технологични портфолиа. 

Новите предприятия също вземат пример от този възникнал маркер. Екологичните 

иновации също могат да бъдат подходящ инструмент за прокарване на системата за 

енергийна иновация [Neubacher A., 2014]. 

За да създадат потенциални бъдещи пътища на преход в енергийните системи на 

Великобритания, Тимъти Фоксона и екипът му характеризират ключовите елементи на 

съществуващия режим и посочват ключовите процеси, които влияят върху динамиката 

на промяната и стабилността. Голямата картина е обобщена във фиг. 21, където 

различните нюанси представляват различните конфигурации в началото и в края на 

пространството на прехода и действието [Foxona T., 2010]. 

 

 
Фиг. 21: Възможни преходни решения и факторите, които им влияят  

[Foxona T., 2010] 
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Фиг. 22: Място за действие за преходните решения [Foxona T. 2009] 

Проучването на Шрадер и Саймън установява, че управителите на корпоративни 

предприятия и независими предприятия подчертават различни ресурси и стратегии 

[Shrader C., 1997]. Корпоративните предприятия подчертават следните ресурси: 

вътрешни капиталови източници, патентовано знание и опит в маркетинга. 

Независимите предприятия подчертават външните капиталови ресурси, техническия 

опит и разработването на фирмена идентификация.  

Те също така се различават в своите стратегии – независимите предприятия 

преследват по-голяма стратегическа ширина, по-добро обслужване на клиентите и се 

фокусират повече върху специални продукти. Заключенията, че корпоративните 

предприятия имат по-малка стратегическа широчина са изненадващи, защото 

корпоративните предприятия наблягат на ресурсите, като например вътрешните 

капиталови ресурси, които биха направили преследването на по-широки стратегии по-

възможно за корпоративните предприятия.  

Рафаел Саутър и Джим Уотсън наблюдават потенциалното въздействие на домашните 

микрогенерационни технологии върху системата за снабдяване с електрическа 

енергия. Домашната микрогенерация се описва като разрушителна, защото тя размива 

границата между предлагането и търсенето на енергия и може да промени 

взаимоотношенията между потребителя и доставчика. Тя може да доведе до 

фундаментални промени в архитектурата, експлоатацията и управлението на 

електроенергийната система.  

Саутър и Уитсън проучват случая с помощта на голямата рамка на техническите 

системи, която им позволява да разглеждат електроенергийната система като едно 

цяло, включително нейните институции, технологии, процеси и действащи лица. 

Авторите заявяват, че на микрогенерацията не е присъщо да бъде разрушителна. Те 
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твърдят, че въздействието на микрогенерацията ще зависи от модела на разполагане 

и свързаните договорености в областта на собствеността, финансирането, работата и 

технологиите, които произвеждат различни модели на разрушителност – фиг. 23 

[Sauter. R., 2007].  

Това води до три различни модела на разрушителност за микрогенерацията. Тези 

модели са създадени чрез задаване на качествени показатели на разрушителност на 

всяко иновативно въздействие. Тези показатели са по системата от нула до три. 

Резултат от нула за конкретно въздействие на микрогенерацията означава никаква 

промяна, резултат от едно показва постепенна промяна, а резултат от три посочва 

разрушително въздействие. 

 

Фиг. 23: Различни модели за пробивност на микрогенерация [Sauter. R., 2007] 

Гийлс прави нова крачка, като допълнително прецизира перспективата на няколко 

нива, като разграничава характеристиката на иновационните модели на обществени 

функции като транспорт, комуникации, жилища, доставяне на електроенергия, 

хранене: (а) два преходни маршрута, (б) модел "fit–stretch", както и (в) модели при 

пробив [Gееls, 2005] – фиг. 24. 
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Фиг. 24: Социо-технологична система за модерен превоз [Gееls, 2005] 

За завършване на анализа е от жизненоважно значение да се разгледат всички 

заинтересовани страни. Социално-техническите системи активно се създават 

съвместно и се поддържат от няколко социални групи и роли – фиг. 25 [Geels F., 2002]. 

 

Фиг. 25: Социални групи, които репродуцират социо-технологичните системи 

[Geels F., 2002] 

Литературата анализира настоящите данни, свързани с успеха и неуспеха на 

компаниите, както и концептуалната рамка за анализиране и за възникващите 

предприемачески действия, с цел да предложи стратегии за ново навлизане в бизнеса, 

независимо дали чрез стартиране или придобиване. 
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Настоящото изследване показва модели за организиране на разрушителни 

електрически комунални иновативни примери за продукти и услуги, за да помогне на 

потенциалните предприемачи да видят какви възможности са достъпни за тях. 

Авторът се базира на опит, свързан с поредица изследователски проекти по въпросите 

на енергийните инвестиции (стартирани през 2010 г.), разработени и координирани от 

Balkans Investment Consulting Agency Ltd. и поръчани от ЧЕЗ България. Методологията 

на изследването се основава на следните стълбове: 

 Разрушителни иновации; 
 Съвместно създаване на стойност; 
 Модели на печалба. 

 
Тази смес от интерпретативни методологии се счита за подходяща, тъй като 

изучаваме сложен феномен, който е дълбоко контекстуализиран. Този тип 

методология предлага богати на контекст описания на модела и аспекти на 

изпълнението на разрушителните иновации. Целта на изследването е да създаде 

концептуална рамка на стратегиите за разрушителни иновации и модели на 

предприятия в сферата на енергийната система.  

Концептуалната рамка определя нашите цели. Тя ни подтиква да поемем тези 

инициативи, които надхвърлят обикновеното постепенно одобрение и действително 

създават разлика чрез разрушителни иновации. Процесът на създаване на 

концептуална рамка включва изработване на следните въпроси: 

 

Фиг. 26: Концептуална рамка 

Концепцията на настоящото изследване разглежда възможността за иновации и нови 

предприятия от различни позиции (вътре и извън дадена компания) с цел избягване на 

дисфункционален сблъсък на възприятията относно реалната стойност на иновациите 

– фиг. 26. Допълнителни усилия трябва да бъдат положени в посочването и 

определянето на наличните модели за целите на създаването и ускоряване на 

създаването на нови предприятия – фиг. 27.  

Резултати от 
изпълнението

Иновации
Стратегическа ориентация

Маркетингови възможности

Нови бизнес модели

Технологични предприемачи 

Политики за кандидатстване

Външни и вътрешни перспективи

Добавяне на 
стойност

Представяне

Нови 
енергийни 
източници

Нови услуги

Мрежи за 
доставка

Шаблони
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Фиг. 27: Възможности за иновации 

 

Фиг. 28: Шаблони на иновациите 

Пример за приложение на моделите на такива разрушителни иновации би било 

формирането на чисто нови компании, директно конкуриращи се с по-стари 

предприятия. В сектора на енергоразпределението, това ще бъдат фирми, 

изключващи услугите, които носят малко или никаква добавена стойност за клиентите, 

и концентрират усилията и ресурсите си върху разработването на ценово-ефективни, 

базисни решения, които целят да разрешат много конкретни търсения на клиентите. 

Важно е да се отбележи, че иновациите включват едновременни процеси на 

множество ресурси и нива. Следвайки гореописаната концептуална рамка, авторът се 

опитва да предостави конкретни примери и да посочи относителната им важност за 

компанията и нейните заинтересовани страни. По този начин могат да се 

класифицират възможностите за нови предприятия в една по-структурирана форма — 

Таблица 3. Тази класификация осигурява преглед на високо равнище на основните 

процеси, съответните услуги от гледна точка на клиента и относителната им 

значимост, желаната честота на мониторинг или прилагане и нивото на 

"разочарование", показващи колко значимост влага компанията в горепосочените. 

 

• Неочаквани събития

• Различни несъответствия

• Нужди на процеса

• Промени в индустрията или в пазара

В компанията

• Демографски промени

• Промени във възприятията

• Нови знания
Извън компанията

•Бизнес модел

•Стратегия

•Представяне

Отделни 
предприемачи

•Бизнес модел

•Стратегия

•Представяне
Корпорации
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Таблица 3: Класификация на възможностите за нови предприятия 

Нововъведенията в системата изискват тези процеси да променят стратегията и 

бизнес моделите, да се свържат и да се подсилват взаимно. На следващо място, в 

общ план са доуточнени иновативните модели в иновациите на електрическите 

компании: (i) предприятия, създадени от отделни технологични предприемачи или 

корпоративни предприятия, (ii) модел, воден от търсенето или от предлагането, и (iii) 

модели при пробив. Аналитичната стъпка към моделите е значителна, защото те 

образуват градивните елементи в разбирането на разрушителните иновации. 

Подходът отвън навътре се допълва и от един друг подход, който работи отвътре 

навън, като се фокусира върху заинтересованите страни и техните взаимодействия. 

Подходът за използване на разрушителните иновации носи стойност за енергийната 

система и съществуват много практики относно моделите на разрушителните 

иновации за енергийната система. 

Подходящото решение е да се докаже, че развитието на разрушителните технологични 

и бизнес модели може да намали значително обема на работа. Съчетавайки 

технологичния напредък с подходящо подбрани иновативни бизнес модели, 

настоящият дисертационен труд доказва, че разрушителните иновации ще спомогнат 

за намаляване на разходите, повишаване на прозрачността, определяне, посочване и 

в крайна сметка постигане на по-голяма стойност за клиентите без излишни 

оперативни и капиталови разходи. 

В резултат на направеното литературно и онлайн проучване може да се направят 

следните изводи: 

От въвеждането на иновации в областта на енергетиката и повишаването на ЕЕ 

печелят всички заинтересовани групи. Необходимо е да се продължи задълбоченото 

изследване и систематично анализиране и използване на теорията и добрите практики 
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в развитите и развиващите се страни на иновационните процеси и шаблоните за 

адаптирането и прилагането им и в България.  

Удачно е да се моделира системата за ЕЕ за крайните потребители на енергия и да се 

разработи прототип на информационна на три нива – Таблица 4: 

 Информационно – планиране на данните, статистическа обработка, анализи, 
прогнози и откриване на иновационни шаблони; 

 Процесно – откриване, описване, моделиране и симулиране на иновационни 
бизнес процеси; 

 Бизнес – откриване, описване и моделиране на иновационни бизнес модели за 
ЕЕ, както и подпомагане на стартиращи иновационни фирми. 

 
 Концептуално Шаблони Приложение 

Информация Планиране на данните Откриване на шаблони Описване на шаблони 

Процес 
Откриване на 

иновационни процеси 

Шаблони за 

иновационни процеси 

Иновационни процеси: 
Пробивни 
Отворени 

Бизнес 
Иновационни бизнес 

модели 
Бизнес шаблони 

Иновационни прототипи 

Стартиращи компании 

 

Таблица 4: Модел на системата за ЕЕ 

Следващите дейности при анализ на бизнес процесите и иновациите се базират на 

следния процес: 

 Анализиране контекста на процеса; 
 Откриване на шаблони; 
 Анализиране на групите от бизнес процесите; 
 Прилагане на шаблоните към елементите на процеса; 
 Анализиране на процесите и възможностите за иновации; 
 Моделиране на елементите на процесите; 
 Пробивни иновации и подобряване на отделни процеси. 

 
Планираните изследвания ще продължат с анализ и създаване на пилотен модел и 

софтуерен продукт за ЕЕ на домакинствата. Моделът ще дадат възможност на 

активните потребители, както и на потребителите, които не са много инициативни да 

повишат своята ЕЕ, като получат: 

 Информация за миналото си потребление – в кВтч и в пари; 
 Информация за проблемните зони в дома и загубите на енергия; 
 Препоръки за спестяване на енергия – както поведенчески, така и структурни; 
 Информация за съвременното състояние на предлаганите енергийно 

ефективни ел. уреди на пазара.  
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Направеният обзор е обхваща всички заинтересовани групи в областта на ЕЕ и може 

да е полезен, особено на бъдещите предприемачи, които търсят нови възможности за 

иновации на устройствата и процесите за потребление на електрическа енергия. 

Изследването на проблемите за ЕЕ, но не само технологичните, но и начинът на 

живот, процесите и бизнес моделите за приложение на решенията, е приоритетна 

задача както за теорията, така и за практиката. Използването на съвременните 

информационни и аналитични методи и техники ще ни позволи да анализираме, 

прогнозираме, наблюдаваме и реално да измерим потреблението, а оттам и да 

повишим ЕЕ. 

 

Фиг. 29: Стратегии за внедряване на ВЕИ, базирани на иновационни перспективи 

[IBM 2010e] 

1.5 Обзор на софтуерните продукти за извличане на знания от бази 

данни 

В настоящата точка се разглеждат софтуерните продукти за извличане на знания от 

бази данни. Това е необходимо, за да се потвърдят направените чрез количественото 

изследване хипотези. В допълнение, разделът представя и продуктите, версиите и 

условията, употребени в дисертацията. 

Съвременните организации събират повече данни, отколкото когато и да било досега. 

Все още е трудно голяма част от тях да бъде анализирана, а тази информация може 

да бъде изключително ценна за постигане на бизнес целите. Развитието на новите 

технологии за проучване и анализ на данните показва, че в момента всички 

организации (без значение от размера си) могат да капитализират големите обеми от 

данни, които притежават или могат да събират.  

Съществува съгласие сред анализатори и бизнес лидери, че прилагането на 

аналитични методи към големи масиви от данни се превръща в бизнес императив за 
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организациите в стремежа им да останат конкурентоспособни. Чрез комбиниране на 

анализи на големи данни с традиционния анализ, иновативните организации могат да: 

 откриват нови идеи и нови възможности и да направят иновации и 

реинженеринг на процеси, които не биха могли да направят преди; 

 развиват и подобряват постиженията си и да изпълняват текущите инициативи 

по-ефективно и ефикасно; 

 създават нови възможности за приходи и за генериране на нови бизнес модели 

и начини за използване на данните, за генериране на растящ паричен поток. 

Предложеният кратък преглед на съвременните технологии за бизнес анализи помага 

да се избере инструмент и да се предоставят анализи за бизнес потребители и 

системи в областта на ЕЕ. Приложения на програмните продукти за обработка на 

електронни таблици са изключително полезни за някои видове изчисления, архив с 

данни, таблични, както и много други бизнес задачи.  

Въпреки това, те са недостатъчно ефективни за обработване и визуализиране на 

големи обеми от данни и вземане на конкурентни решения. Решението е да се 

използват инструменти, които използват последните достижения на статистиката и 

същевременно занижават бариерата за необходими компетенции при използването им 

[Gualtieri M., 2015]. Жизненият цикъл на използването на аналитичните методи е 

показан на фиг. 31. 

 

Фиг. 30: Жизнен цикъл на използването на аналитичните методи [Gualtieri M., 

2015] 
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Форестър използват 45 критерии за оценката на идентифицираните 13 продукта за 

прогнозиране и анализ на решения за голяма данни – Alpine Data Labs, Alteryx, Angoss 

софтуер, Dell, FICO, IBM, KNIME.com, Microsoft, Oracle, Predixion Software, RapidMiner, 

SAP, и SAS. Обзорът и детайлните изводи за това колко добре всеки продукт отговаря 

на конкретните, предварително избрани критерии помагат да се направи и 

аргументира подходящият избор на софтуерен продукт на IBM – фиг. 31 [Gualtieri M., 

2015]. 

 

Фиг. 31: Програмни продукти за решения при големи данни [Gualtieri M., 2015] 

Продуктите на IBM предоставят впечатляващ набор от възможности, като извеждат 

предсказуемостта в центъра на решението, с много опции за тях. Те предлагат една от 

най-богатите гами от възможности за изграждане на модели, моделиране на 

поведението и анализи. Това е и причината продуктите на IBM да бъдат избрани за 

постигане на целите в настоящия дисертационен труд. 

1.5.1 Софтуерния продукт IBM SPSS Statistics 

IBM SPSS Statistics е софтуерен продукт на IBM създаден през 2009 г., който адресира 

целия процес за извличане на знания от голям обем данни – от планиране, събиране 

на данни, анализиране и внедряване. Названието на софтуерът “SPSS” произлиза от 

абревиатурата „Статистически пакет от социални услуги“, но днес е широко 

разпространен в редица области. Разпространява се в три варианта: IBM SPSS 

Statistics Standard, IBM SPSS Statistics Professional и IBM SPSS Statistics Premium [IBM, 

2012a].  
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1.5.2 Софтуерния продукт IBM SPSS Modeler 

IBM SPSS Modeler е софтуерен продукт за извличане на знания от данни (data mining), 

част от пакета софтуерни решения IBM SPSS. Продуктът позволява бърза и лесна 

разработка на модели за предсказване и съответно тяхното внедряване в бизнеса с 

цел оптимизация на процеса на вземане на решения [IBM, 2010a, IBM, 2010d]. 

Продуктът е проектиран на база най-разпространената методология CRISP-DM и може 

да бъде намерен в три варианта: IBM SPSS Modeler Professional, IBM SPSS Modeler 

Premium и IBM SPSS Modeler Gold.  

SPSS Modeler е комерсиален продукт, съвместим и поддържан от методологията 

CRISP-DM, което е и причината да бъде избран за работа по настоящата дисертация. 

IBM SPSS Modeler е представен за безплатно използване от IBS Bulgaria [Chapman, C. 

J., 2000]. 

1.5.3 Обзор на софтуерни продукти за разработване на ИС 

JavaScript е скриптов език за програмиране, чрез който се създават 

фрагменти/кодове, които по-късно се вграждат в HTML документа. Чрез JavaScript 

могат да се пишат скриптове, служещи за: промяна на данни при определени условия, 

ефекти на изображения, управление на рамки, разпознаване и определяне на 

характеристиките на браузъра и операционната система и други. Кодът на JavaScript 

не може да бъде ползван директно за запис на данни на сървъра, а се интерпретира от 

клиентския браузър. Научаването и използването на JavaScript представлява 

сравнително лесен процес. През последните години се наблюдава значително 

покачване на употребата и значението на JavaScript. 

HTML е езикът, който е използван за разработване на ИС, предмет на настоящия 

дисертационен труд. HTML е превод означава „език за маркиране на хипертекст“ и се 

използва за форматиране на данните в уеб страниците. Езикът, най-просто казано, 

представлява думи, заградени в триъгълни скоби, които описват значението, а 

понякога и външния вид на конкретния документ. HTML документите могат да се 

състоят и от вграден код на скриптов език, като това може да бъде например 

JavaScript, описан по-горе. XHTML е най-разпространеният език за разработка на 

фронтенд на уеб приложения и се поддържа от всички интернет браузъри. Това е и 

причината той да бъде избран за разработката на ИС за реализиране на ЕСп – ЕММО. 

1.6 Изводи и заключения 

В главата са разгледани дефинициите за ЕЕ, съществуващите теоретични и 

практически модели за нейното подобряване. Казусът е разгледан като многостранен 

проблем с редица тенденции и възможности за разрешаване. Направен е и анализ на 

методиката, избрана за провеждане на изследването. 

Разгледани са различни софтуерни продукти за извличане на знания от бази данни. 

Идентифицирани са тези, които най-добре ще послужат за целите на дисертацията. 

Съпоставени са множество технологични решения, инструменти и програмни езици, 

приложени към разработката на решението. 

Идентифицирани са и основните предимства и разлики на подобни информационни 

системи, спрямо тази, представена в дисертацията. 
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Като заключение можем да обобщим: 

 Проучванията в областта на УБП са предимно описателни и теоретични. 

Поради факта, че те разчитат на количествени публични данни, те не могат да 

се вземат под внимание контекста на конкретната организацията и да изследват 

УБП конкретно. С цел да задоволят нуждите на практиката за конкретни 

реализации на иновациите на бизнес процесите, изследванията трябва да се 

основават на богатите качествени данни от практиката и да се отчита контекста 

на организациите. 

 От направения обзор може да се направи заключението, че ЕЕ като цяло и в 

частност при крайните потребители (домакинствата), е актуален проблем, който 

ще бъде от още по-голямо значение в обозримото бъдеще. Имайки предвид 

факта, че повишаването й е основен приоритет на ЕС за новия програмен 

период 2014 – 2020 г., то се очаква тенденциите за развитие в проблемната 

област и нарастващият брой научни публикации по темата да се запазят. 
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ГЛАВА 2: ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО 

ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ В БЪЛГАРИЯ 

Настоящата глава прави оценка и анализ на съществуващото състояние на 

електрическа енергия в България на основата на множество разнообразни модели за 

потребление. Главата представя проведените от автора изследвания по темата и 

представя заключенията, който убедително налагат нуждата от промяна в модела на 

работа на електроенергийната система. Предложеното софтуерно решение (ИС) е по-

подробно описано в следващите глави на дисертацията. 

2.1 Процес на изследване на потребителското поведение 

Процесът на изследване на потребителското поведение при консумацията е показан 

на фиг. 32 по долу: 

Фиг. 32: Процес на изследване на потребителско поведение 

За провеждане на изследването и моделирането, за клиентите се предоставят 

следните данни: 

1. Данни, свързани с отчитане на измервателен уред (електромер): 

 Идентификационен/клиентски номер и консумация (дневна, нощна); 

 Клиентски данни (демографски данни, ако са налични и не са 

конфиденциални); 

 Тип електромер на клиента (механичен, електронен, дистанционен); 

 Период на отчитане на електромера (ежедневно, седмично, месечно, 

тримесечно); 

 Дата на отчитане на електромера; 

 Други.  

 

2. Други анализи за откриване на нетипично потребление: 

 Изпратени SMS-и към клиенти (дата на изпращане, брой SMS-и към 

клиент, интервал на изпращане на SMS-и, ако са повече от един и др.); 

 Включване/изключване на ел. захранването на потребител (дата, брой 

включвания/изключвания, интервал, ако има такъв, такса за включване 

и др.); 

 Проверки на абонати за нарушения (дати на проверката, периоди на 

проверката, резултат и др.); 

 Потребление в йерархията: подстанция / квартал / трафопост, както и 

сумарно потребители; 

 Други. 
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на 
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Провеждане 
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Проверка на 
нетипични 

потребления

След моделирането се очаква да се открият особености в поведението на 
потребление на електроенергия, да се открият профили на потребление, както и 
нарушения и нелоялните потребители. Ако се проверят консуматорите, отговарящи на 
създадения профил за нелоялно потребление на електроенергия, се очаква 
значително повишаване на процента открити нарушители.  
 
Следва се следния процес – фиг. 33: 
 

 Събиране и подготовка на видовете данни за клиентите: 

 Описателни; 

 Поведенчески; 

 Интерактивни; 

 Ментални. 

 Статистическа обработка; 

 Моделиране: 

 Съществуващите бизнес процеси – основни, управленски и 

спомагателни; 

 Добри практики. 

 Приложение на моделите: 

 Подпомагане на вземането на решение; 

 Сътрудничество и прилагане на резултатите 

 

Фиг. 33: Процес на откриване на нетипично потребление 

Оценката и анализът на съществуващото състояние на електрическа енергия в 

България е извършено в следните направления на основата на множество 

разнообразни модели за потреблението: 

 Моделиране и динамика на потреблението на потребителите; 

 Моделиране и верификация на аномалиите в месечната консумация на 

електричество в западна България; 

 Изследване на аномалиите в месечната консумация на електричество в 

зависимост от температурата; 

 Модели на потребление на потребителите на ЕРП-та, свързани с незаконно 

поведение на потребителите (кражби). 

2.2 Моделиране и динамика на потреблението 

Необработените данни, предоставени от електроразпределително дружество се 

състоят от 279 променливи за 433 558 потребители на ЧЕЗ. За всеки потребител, ние 

имаме отчетната дата и отчитанията отделно за дневна и нощна тарифа от месец май 

2010 г. до месец февруари 2013 г. 

Въз основа на отчетните дати изчисляваме продължителността на периода в дни 

(брой дни за дадено потребление за дадения месец). Въз основа на показанията на 

измервателните уреди изчисляваме потребената електрическа енергия. След това 

изчисляваме средно дневното потребление (за 1 ден на дадения месец). Тези 
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изчисления се правят, защото измерването на потреблението на даден потребител не 

е точно за целия месец (от първата до последната дата от месеца), а е към 

определена дата, различна за различните потребители. По този начин ние добавяме 

към базата данни нови 198 променливи, състоящи се от средните дневни и нощни 

потребления. 

Изчисляване общата сума на средно дневното потребление на всички потребители за 

всеки месец поотделно. За оценяване на общото потребление за даден месец 

умножаваме средната сума за месец януари по 31, средната сума за месец февруари 

по 28 (29) и т.н. По този начин получаваме два динамични реда, съответно за общото 

дневно и общото нощно потребление, за периода от месец май 2010 г. до месец 

февруари 2013 г. 

След това моделираме тези два динамични реда с IBM SPSS Modeler и правим 

прогнози до края на 2013 г. Процедурата на моделиране в IBM SPSS Modeler е 

следната: 

За анализ на динамичните редове и изготвяне на прогнози, IBM Modeler използва 

възел за динамични редове, който се състои от: 

 Еднопроцесно експоненциално изглаждане (еднопроцесното създаване на 

статистически модел използва само един динамичен ред, т.е. отделен модел се 

прави за всеки динамичен ред); 

 ARIMA (авторегресивна интегрирана подвижна средна стойност); 

  Модели на предавателна функция. 

Процедурата включва Expert Modeler, който определя и оценява подходящ модел за 

всяка зависима променлива серия [ IBM 2010a]. 

Потребителите могат да позволяват на Expert Modeler да избира модел за тях от: 

 Всички модели (по подразбиране); 

 Само от модели за експоненциално изглаждане; 

 Само от модели ARIMA [IBM, 2012c] 

В този случай, експертните модели за експоненциално изглаждане и ARIMA са 

изчислени и е избран моделът с по-малко нормализирано BIC. [IBM, 2012c] 

BIC означава Байесовски информационен критерий и се изчислява със следното 

уравнение: 

(1), 

 

където MSE е средноаритметична грешка на квадрат: 
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(2). 

 

Y(t) е оригиналният динамичен ред, �̂�(𝑡) е очакваният динамичен ред, k е броят на 

параметрите в модела, а n е броят нелипсващи наблюдения. 

 

 

 
 

Фиг. 34а: Експертен модел за експоненциално изглаждане [IBM, 2012c] 

 

 
 

Фиг. 34б: Експертен модел за експоненциално изглаждане [IBM, 2012c] 

 

Както се вижда, остава единствено да се избере действителният динамичен ред и да 

се остави IBM SPSS Modeler да свърши останалата работа. 
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Фиг. 35: Модел на динамиката с маркирана в жълто динамика на общата 
консумация 

 
В резултат от моделирането на динамиката на общата дневна и общата нощна 

консумация се получи, че и за двата динамични реда най-добрият модел е Simple 

seasonal, показан на фиг. 36. 

 
 

Фиг. 36: Най-добри модели на динамика на общата дневна и общата нощна 
консумация 

 
Най-добрите модели за цялата консумация в предоставените ни данни, заедно с 

прогнозите за следващите 10 месеца до края на 2013 година, както и доверителните 

интервали на моделите и на прогнозите, са представени графично на фиг. 37. 
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Фиг. 37: Модели и прогнози на общата дневна и на общата нощна консумация за 
всички клиенти на ЧЕЗ, за които имаме данни 

 
Понеже за част от потребителите (около половината) имаме данни и за пощенските 

кодове, можем да проследим динамиката на консумацията и по населени места за 

тези, на които разполагаме с пощенски код. В масива се съдържат данни за четири от 

областните градове в Западна България – София, Перник, Враца и Ловеч. Съответно 

модел на динамиката с динамика на консумацията по градове е показана на фиг. 38.  

 
 

Фиг. 38: Модел на динамиката с маркирана в жълто динамика на консумацията по 
градове 

 
В резултат от моделирането на динамиката на дневната и нощната консумация по 

градове се получи, че и за осемте динамични реда най-добрият модел е отново Simple 

seasonal – фиг. 39. 
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Фиг. 39: Най-добри модели на динамика на дневната и нощната консумация по 
градове 

 
Най-добрите модели за дневната и нощната месечна консумация на тези градове, 

заедно с прогнозите за следващите 10 месеца до края на 2013 година, както и 

доверителните интервали на моделите и на прогнозите, са представени графично на 

фиг. 40: 

 
 

Фиг. 40: Модели и прогнози на дневната и на нощната консумация за клиентите 
на ЧЕЗ от четирите града 

 
От графиките се вижда, че пикът на консумация за битовете потребители е през 

зимните месеци, а най-малко се консумира през летните. Използването на климатици 
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през летните месеци, което е тенденция за бизнес потребителите, все още не е 

масова практика в бита. 

Оттук нататък анализът продължава с по-голям акцент върху столицата, но по 

аналогичен начин може да се направи и за останалите три града, за които разполагаме 

с данни. Първо, от фиг. 41 можем да извадим само моделите и прогнозите за София. 

 

Фиг. 41: Модели и прогнози на дневната и на нощната консумация за клиентите 
на ЧЕЗ от София 

 
Второ, от Националния институт по метеорология и хидрология към Българската 

академия на науките взехме данни за средните дневни и средните нощни температури 

в деветте областни града на западна България, в които оперира ЧЕЗ, плюс Ботевград, 

за периода от януари 2011 до август 2012 година. Това ни позволява за този по-къс 

времеви отрязък да включим и средните дневни и нощни температури за съответните 

месеци като предиктори в модела, показан на фиг. 42.  
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Фиг. 42: Модел на динамиката на консумацията в София с включени температури 
(в жълто е маркирана динамика на дневната консумация) 

 
В резултат от моделирането на динамиката на дневната консумация в София с 

включени средни дневни температури се получи, че най-добрият модел е ARIMA 

(0,1,0) – фиг. 43. 

 
 

Фиг. 43: Най-добър модел на динамика на дневната консумация в София с 
включени средни дневни температури 
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При включването на температурите като предиктори в модела нямаме възможност да 

правим прогнози (защото липсват прогнозни стойности за самите температури), затова 

графично представяме само най-добрия модел, заедно с доверителните интервали на 

модела – фиг. 44. 

 
 

Фиг. 44: Модел на дневната консумация за клиентите на ЧЕЗ от София с 
включени средни дневни температури 

 
По същия начин моделираме и нощната консумация в София: 

 

 
 

Фиг. 45: Модел на динамиката на консумацията в София с включени температури 
(в жълто е маркирана динамика на нощната консумация) 
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В резултат от моделирането на динамиката на нощната консумация в София с 
включени средни нощни температури се получи, че най-добрият модел е Simple 
seasonal: 

 

 
 

Фиг. 46: Най-добър модел на динамика на дневната консумация в София с 
включени средни нощни температури 

 

 
 

Фиг. 47: Модел на нощната консумация за клиентите на ЧЕЗ от София с включени 
средни нощни температури 

 
За сравнение на модела на динамиката на дневната и нощната консумация в София 

без и с включени температури резултатите са обединени на фиг. 48 (не е добро 
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наслагването и мащабирането). При наличие на данни за температурите целия през 

период на консумация ще имаме още по-пълно сравнение. 

 

 
 

Фиг. 48: Сравнение на модела на динамиката на дневната консумация в София 
без и с включени температури 

 

 
 

Фиг. 49: Сравнение на модела на динамиката на нощната консумация в София 
без  

и с включени температури 

 
При моделирането на динамиката на дневната консумация в София по-добри 

резултати се получават без отчитането на средните дневни температури, докато при 
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моделирането на динамиката на нощната консумация резултатите с и без отчитане на 

средните нощни температури са практически еднакви. 

2.3 Моделиране и верификация на аномалиите в месечната 

консумация на електричество  

Проблемът за ефективното планиране на потреблението на електрическата енергия 

става все по-актуален през последните години. Доставчиците на електроенергия 

търсят решения на това предизвикателство чрез прогнозиране на потреблението и 

поощряване на иновациите и новите бизнес модели, както за производителите, така и 

при потребителите.  

Идеята, че събраните големи обеми от данни от организациите и аналитичността 

могат да се използват за постигане на конкурентно предимство и технологични 

иновации е базова за водещите фирми в света. Съществуващите добри практики и 

технологии позволяват да се откриват закономерности и тенденции, чрез извличане на 

знания от събраните данни, като по този начин се подпомогне вземането на решение, 

а от там и повишаването на ЕЕ. 

Представения модел за изследване и прогнозиране на консумация на електричество в 

зависимост от предишни данни за консумацията и температурата се базира на 

обработката на голям обем данни, представени от ЧЕЗ Електро България АД и 

средните стойности на температурата в съответните населени места. Използван е 

програмния продукт на фирмата IBM SPSS Modeler за обработката на изходните 

данните за 433 558 абоната на ЧЕЗ по 279 променливи и са представени . 

Представеният модел за изследване и прогнозиране на консумация на електричество 

в зависимост от предишни данни за консумацията и температурата се базира на 

обработката на голям обем данни, представени от ЧЕЗ Електро България АД и 

средните стойности на температурата в съответните населени места [CEZ Electro 

Bulgaria, 2015]. Използван е програмния продукт на фирмата IBM SPSS Modeler за 

обработката на изходните данни. 

Изходните данните за моделирането се отнасят за 433 558 абоната на ЧЕЗ, като 

изследването е направено по 279 променливи, получени от данните. За всеки 

потребител разполагаме с данни за датата на отчитането и за показанията на 

електромера, поотделно за дневната и нощната тарифа, от май 2010 г. до февруари 

2013 г. 

На базата на датите на отчитането на електромерите на потребителите, които са 

различни за потребителите, изчисляваме продължителността на периода в дни. На 

базата на показанията на електромера на отделния потребител изчисляваме 

изразходваната енергия. След това изчисляваме средно дневната консумация за всеки 

абонат. По този начин добавяме нови 198 променливи към масива с данните. 

Анализът на аномалиите е направен върху новите променливи за среднодневната 

консумация, както дневна, така и нощна, за периода от януари 2012 до февруари 2013 

г., като е използват моделът показан на фиг. 50. 
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Фиг. 50: „Поток” на обработване на данните за откриване на аномалии 
 
Моделирането на аномалиите се състои в провеждането на клъстерен анализ и 

идентифициране на случаите, които не принадлежат на нито един клъстер. В резултат 

на моделирането се установи, че 4335 потребителя имат аномална консумация. Това 

представлява 1% от всички потребители от изследването. 

Макар че този процент е напълно приемлив, на практика бройката от 4335 потребителя 

с аномална консумация е прекалено голяма за реална проверка и верификация на 

всеки отделен случай. Затова е направен отново анализ на аномалиите на 

първоначално получените аномалии. За целта първоначалните аномалии бяха 

съхранени в отделен файл, върху който се проведе новия анализ по аналогичен начин. 

Понеже аномалиите при представените данни са концентрирани само в няколко 

населени места (идентифицирани по пощенски код на абоната), анализът е направен 

поотделно в първите пет населени места с най-голям брой аномалии. 
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Фиг. 51: Населени места с най-голям брой аномалии по пощенски код 
 
Понеже информацията за пощенските кодове е непълна и има доста потребители без 

пощенски кодове, са изследвани аномалиите на аномалиите и за потребители с 

липсващи пощенски кодове. 

 
 

Фиг. 52: „Поток” на обработване на данните за откриване на аномалии на 
аномалиите 

 
В резултат на анализа установихме 130 потребители с аномална консумация – 63 с 

пощенски кодове и 67 без пощенски кодове. Това е 3% от всички първоначални 
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аномалии. Например град Перник, който е градът с най-много първоначални аномалии 

- 444 (фиг. 53): 

 

 
 

Фиг. 53: Пример за резултати от аномалии на аномалиите за код 2300 (Перник) 
 
В резултат на моделите и експериментите с тях са изготвени списъци с 

идентификационни клиентски номера на потребители с аномална консумация, които са 

предоставени на служители от дружество „ЧЕЗ Разпределение България” АД. За 

верификация на резултатите от моделирането и прогнозирането е направен план-

график от оператора и идентифицираните абонати са посетени от представители на 

заинтересованите страни. Направени са проверки на определен брой абонати на 

Столично Електроразпределение, за които моделът е предсказал аномална 

консумация.  

След посещение на предоставените от моделирането обекти и проверка на тяхната 

консумация се потвърдиха данните от моделирането. Всички проверени обекти имаха 

аномална консумация, като основните причини за това поведение са следните: 

 Обект с голяма консумация на електричество е прекратил дейността си поради 

преустановяване на бизнеса; 

 Обект отдаващ помещения под наем е изгубил наемателите си; 

 Сервиз е редуцирал услугите си поради икономически причини; 

 Апартаменти и къщи имат аномално консумация във времето поради смяна на 

наематели и промяна в консумацията от новите абонати. 

Предложената методиката позволи откриване на аномални потребители на 

електрическа енергия, както и идентифициране на конкретни потребители с аномалии 

на потреблението при съответната тарифа и вземане на решения за повишаване на 

ЕЕ. Практическата проверка на откритите аномалии потвърждава коректността на 

моделите и резултатите от тях. 

Бъдещите разработки след откриване и анализ на поведението на клиентите на 

електрическа енергия са да моделираме различни сценарии при консумацията и в 
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зависимост от околната среда да направим предложения за иновации на процесите, 

свързани с производство, разпределяне и потребление на електроенергия. Това ще 

допринесе за повишаване на ЕЕ. Ще предложим и визуализация на резултатите при 

целия процес. Ще продължим и с анализ на аномалиите при месечно потребление на 

ел. енергия с отчитане на специфични географски, икономически и социални 

особености на околната среда на населеното място като средно месечните 

температури, използвани технологии за отопление и др. Допълнителни изследвания 

могат да се направят и чрез: 

 Социологически проучвания за демографските характеристики на 

потребителите на ел. енергия, специфични икономически и социални 

характеристики и други параметри, които влияят на потреблението; 

 Разширяване на анализите за аномалии и с демографски и други социални и 

икономически данни; 

 Реални проверки на потребителите с показани аномалии в потреблението и 

анализ на процесите; 

 Моделиране на иновативните бизнес модели и процесите, свързани с тях; 

 Генериране на идеи, разработване на прототипи и доказване на възможностите 

за комерсиализация на тези идеи; 

 Иновация на бизнес процесите по цялата верига на потребление, отчитане, 

заплащане и контролиране. 

 
Предложеният процес даде възможност да се приложат добрите практики на водещите 

и конкурентноспособни фирми, които използват иновативни бизнес модели в 

допълнение към иновациите на продуктите и процесите си. На основата на направени 

статистически модели се предлагат адекватните иновации на бизнес моделите в 

следните направления: 

 Добавяне на иновативни дейности в бизнес процесите; 

 Свързване на дейностите по иновативен начин; 

 Иновативно промяна на доставчици или партньори. 

2.4 Изследване на аномалиите в месечната консумация в зависимост 

от температурата 

Потреблението на ел. енергия расте непрекъснато през последните години. 

Правителствата и доставчиците на електроенергия търсят решения на това 

предизвикателство чрез промени в регулациите, поощряване на иновациите и новите 

бизнес модели, както за производителите, така и при потребителите. Повечето от 

инициативите са на макро ниво, като домакинствата обикновено нямат необходимите 

компетенции и инструменти за ЕЕ решения. 

Представеното изследване е опит да се покаже, че съществуващите добри практики и 

технологии позволяват да се откриват закономерности и тенденции, като по този начин 

се подпомогне повишаването на ЕЕ. Представения модел за изследване на 

аномалиите в месечната консумация на електричество в зависимост от температурата 

се базира на обработката на голям обем данни, представени от ЧЕЗ Електро България 

АД и средните стойности на температурата в съответните населени места. Използван 

е програмния продукт на фирмата IBM SPSS Modeler. 
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Целта на представеното изследване е да се покаже, че съществуващите добри 

практики и технологии позволяват да се откриват закономерности и тенденции, чрез 

извличане на знания от събраните данни като по този начин се подпомогне вземането 

на решение, а от там и повишаването на ЕЕ.  

Представения модел за изследване на аномалиите в месечната консумация на 

електричество в зависимост от температурата се базира на обработката на голям 

обем данни, представени от ЧЕЗ Електро България АД и средните стойности на 

температурата в съответните населени места. 

За целите на изследването е проектиран „поток” (stream) на обработване на данните – 
фиг. 54. Той включва: 
 

 Зареждане на данните от базите за консумация на ел. енергия и средно 

месечни температури на населените места; 

 Обединяване на базите от данни; 

 Използване на метода за откриване на аномалии в консумацията на енергия в 

зависимост от температурите; 

 Визуализиране на резултатите чрез таблици и графики. 

 

 
 

Фиг. 54: „Поток” на обработване на данните 
 
Аномалиите в консумацията на отделни потребители на ел. енергия се открива чрез 

анализ на месечното потребление за последните 2 години и средно месечните 

температури за съответните населени места. 

След провеждане на серии от експерименти с проектирания и представен на фиг. 54 

„поток” бяха открити потребителите с аномални стойности на консумираната енергия. 

В този доклад се представят само част от резултатите – за консумация на ел. енергия 



75 
 

по дневна и нощна тарифа през месец май 2012, който е последният месец, за който 

имаме налични данни – фиг. 55. 

 
 

Фиг. 55: Входни данни за откриване на аномалиите 
 
Откриването на аномалии е следващата стъпка след клъстерния анализ. За аномални 

се считат всички потребители, който не попадат в нито един от установените клъстери, 

като процедурата на самия клъстерен анализ е „скрита” и като краен резултат се 

вижда само дали съответният потребител има „нормално” или аномално потребление. 

За да се опишат двете групи потребители, в „потока” се добавя възел (node) за 

сравняването на средните им стойности – фиг. 56. 
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Фиг. 56: Описателни характеристики на групите потребители 
 

На фиг. 57 е показана средната консумация на ел. енергия през месец май 2012 на 

двете групи потребители – тези с „нормално” потребление (F – False) и тези с 

аномално потребление (T – True). Видно е, че аномалните потребители са само малка 

част от всичките – 21 човека.  

Тяхната средна дневна консумация през месец май 2012 обаче е била 26 пъти по-

висока от консумацията на „нормалните” потребители, а средната им нощна 

консумация е била 35 по-голяма отколкото на „нормалните”. В същото време групата 

на аномалните потребители е доста по-нехомогенна от групата на „нормалните”. 

Разликата в стандартните отклонения между двете групи е 17 пъти при дневната 

консумация и 29 пъти при нощната консумация. 

Разликите в средните стойности и в разсейването могат да се представят и графично, 

като от големия и разнообразен набор от възможности на IBM SPSS Modeler за 

визуализиране на данните сме избрали възел за графики и сме го добавили в „потока”. 

Като резултат се получават две графики за всяка от двете тарифи – фиг. 57 и фиг. 58. 
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Фиг. 57: Дневна консумация през месец май 2012 на двете групи потребители 
 
 

 
 

Фиг. 58: Нощна консумация през месец май 2012 на двете групи потребители 
 

Фиг. 57 и 58 отново потвърждават многократно по-високите средни стойности и 

многократно по-големите разсейвания в групата на аномалните потребители. 

Освен като група със съответната средна консумация и съответното разсейване, 

аномалните потребители са важни и като индивидуални случаи. Това е така, защото те 

се отличават от общата маса потребители и биха могли да бъдат обект на проверка от 

страна на ЧЕЗ Електро, за да се установи дали тяхната аномална консумация е в 

резултат на обективни причини или става въпрос за злоупотреби и/или кражба на 

електричество. 

За да идентифицираме аномалните потребители към „потока” добавяме възел за 

селектиране, последван от възел за таблица. Полученият резултат е представен на 

фиг. 59. 
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Фиг. 59: Изходни данни на аномалните потребители 
 
В таблицата на фиг. 59 са останали само тези 21 потребителя, които имат аномална 

консумация. Те присъстват в таблицата с пълната информация за себе си – населено 

място, средно месечни температури, месечна консумация, клиентски номер и т.н. Това 

дава възможност, първо, да се идентифицират аномалните потребители, и второ, да 

се види какво точно ги отличава от останалите и ги прави аномални. 

След като вече са идентифицирани аномалните потребители те могат да се изследват 

по множество други признаци. Например, на фиг. 60 сме обвързали „нормалното” и 

аномалното потребление с населеното място. 

 
 

Фиг. 60: Връзка между „нормалното” и аномалното потребление и населеното 
място 
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От фиг. 60 става ясно, че аномални потребители има в пет от населените места – 

Перник, Плевен, София, Ловеч и Враца. В Ботевград, Монтана, Видин, Благоевград и 

Кюстендил всички потребители са „нормални”. 

След като установихме, че аномалните потребители се позиционират в пет населени 

места, можем да видим дали тяхната консумация се различава в зависимост от 

населеното място. За целта отново добавяме възел за сравняването на средните 

стойности към „потока”. 

 
 

Фиг. 61: Описателни характеристики на аномалните потребители по населени 
места 

  
Резултатите на фиг. 61 показват, че аномалните потребители от Плевен (2) и София 

(13) имат най-висока консумация (както дневна, така и нощна). На следващо място е 

аномалният потребител от Ловеч, а с най-ниска консумация са аномалните потребители 

от Перник (3) и Враца (2). 

2.5 Модели на потребление, свързанo с незаконно поведение на 

потребителите  

Нетехническите загуби, по-известни като кражби или незаконно потребление на 

електрическа енергия, представляват все по-важен проблем за 

електроразпределителните дружества. Последните са изправени пред все по-строг 

законодателен контрол и непрекъснато намаляващи маржове, така че значението на 

намаляването и предотвратяването на горепосочените загуби е станало въпрос на 

оцеляване за повечето енергийни дружества.  

Целта е да се научим как да идентифицираме показателните за незаконно поведение 

модели с цел ранно откриване, предотвратяване и ограничаване на подобни действия. 

За да постигне тази амбициозна цел, настоящият анализ комбинира резултатите от 

академичните изследвания на приложимите най-добри практики, емпиричните 

изследвания, базирани на реални данни, получени с любезното разрешение на местна 
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дистрибуторска фирма, и аналитичните резултати, получени чрез използването на 

съвременен статистически софтуер.  

Изследванията в голяма степен разчитат на данните, предоставени от отдел Операции 

на "ЧЕЗ Електро България" АД, и последващия сложен анализ на извличане на данни, 

за да открием и разкрием потребителите, участващи в кражба на електроенергия. Ние 

допълнително проучваме как тези модели на потребление могат да бъдат моделирани, 

така че да показват рисковото поведение на клиента за специфичните нужди на 

компаниите за комунални услуги.  

Резултатите включват модели на потребление на електроенергия, разработени чрез 

използването на изследователската методология CRISP-DM с помощта на прогнозните 

модели и инструменти на IBM SPSS Modeler. Ние вярваме, че генерираните модели, 

примери и резултатите могат да се прилагат лесно от компаниите за комунални услуги, 

техните партньори и консултанти за бъдещите иновации в процесите на ЕЕ и 

трансформацията на бизнеса. 

Авторът прилага техники за извличане на данни, като използва IBM SPSS Modeler. По-

конкретно, използва следните инструменти: 

 Auto Classify Node, което позволява използването на качествена (бройна или 

редна) променлива като цел; 

 Auto Numeric Node, което позволява използването на количествена (съизмерима) 

променлива като цел; 

 Anomaly Node, който позволява откриването на клиенти с необичайни модели на 

консумация. 

Следващата стъпка на изследването беше изготвянето на набор от данни и дизайн на 

модели. 

Извадката от данни се изготвя от база данни, предоставени от отдел Операции на "ЧЕЗ 

Електро България" АД, от това, което ние вярваме, че е достатъчно голям набор от 

данни от регистри на клиенти, съчетани с приблизително 850 потвърдени случая, 

свързани с протоколи за незаконно потребление на електроенергия и кражба за период 

от 16 месеца от месец януари 2011 г. до месец април 2012 г. Потреблението е 

разделено на три различни тарифи - дневна, нощна и върхова. 

За всеки един от посочените по-горе три инструмента (Auto Classify, Auto Numeric и 

Anomaly) ние имаме три модела, съответстващи на трите тарифи (дневна, нощна и 

върхова). Тези модели са представени в горната, долната и дясната страна на фиг. 62. 
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Фиг. 62: Цялостен модел, включително възли за автоматично подреждане (горе), 

възли за авто номериране (долу) и възел за аномалии (дясно) 

Според нашата методология, ние сме създали девет модела – 3 модела с Auto 

Classify, 3 модел с Auto Numeric и 3 модела с Anomaly. 

Auto Classify Node 

За да илюстрираме Auto Classify Node, ние прилагаме данните за дневната тарифа за 

потребление на електроенергия. Целевата променлива, която показва риска от кражба 

на електричество, има три категории, които са кодирани, както следва – Таблица 5. 

Код Целева променлива 

0 Няма открити кражби 

1 Открити кражби 

2 Не е проверявано 

  

Таблица 5: Код на целевите променливи 

За изследователски цели, ние вземаме предвид само кражбите през месец април 2012 

г., който е последният месец, през който съществуват протоколи от проверки. 

Предикторите, които сме използвали, за да изградим модел за ранно предупреждение, 

който насочва вниманието ни към потенциалните рискови потребители, са жилищният 
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район (пощенски код), районната и месечната консумация на електроенергия от месец 

януари 2011 г. до месец март 2012 г. 

Auto Classify Node ни позволява да експериментирате с всички модели, в които 

целевата променлива е качествена (бройна или редна), независимо какви са 

предикторите. Поддържаните видове модели включват C5, Logistic Regression 

(логистична регресия), Bayesian Networks (Байесовски мрежи), Discriminant Analysis 

(дискриминантен анализ), KNN Algorithm (алгоритъм KNN), SVM, C&R Tree, QUEST, 

CHAID и Neural Net (невронна мрежа). 

В резултат на прилагането на Auto Classify Node, ние получаваме трите най-добри 

модела – C5, CHAID и C & R Tree – фиг. 63. 

 

Фиг. 63: Трите най-добрите модела, получени чрез Auto Classify Node 
 

Тези три модела са версии на т.нар. класификационни дървета, така че ние ще 

изследваме подробно само първото (най-доброто) дърво. 

Но първо започнахме с резултатите, които са общи за трите най-добри метода. Това са 

две графики – фиг. 64 и 65. 
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Фиг. 64: Коректно и некоректно класифицирани потребители 

 

Фиг. 65: Важност на индикаторите за предвиждане 

Фиг. 64 показва, че около две трети от потребителите с открити кражби са 

класифицирани правилно, а по-голямата част от потребителите, които все още не са 

инспектирани, също са класифицирани правилно. От особен интерес за нас е, че много 

малка част от не инспектираните потребители се класифицира като клиенти с 

установени кражби. Това са потребителите, които са идентифицирани като рискови от 

"системата за ранно предупреждение". Те биха могли да бъдат препоръчани на ЧЕЗ за 

бъдеща проверка. SPSS Modeler позволява към резултатите да бъде добавен Table 

Node, който подчертава групите от подозрителни потребители, препоръчани за 

допълнителна проверка. 
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Фиг. 65 показва най-важните предиктори. Видно е, че най-важният предиктор е 

потреблението през месец февруари 2012 г. Има две алтернативни хипотези: 

 За "системата за ранно предупреждение" е много важно какво е било 

потреблението през месец февруари; 

 Тъй като месец февруари е на два месеца от април (месеца, през който са 

открити кражбите), за "системата за ранно предупреждение" е много важно 

какво е било потреблението два месеца преди месеца, в който инспектираме за 

кражби. 

Проверката на тези хипотези е предмет на бъдеща работа. 

Тъй като класификационното дърво е много голямо, е показан само фрагмент от него – 

фиг. 66. 

 

Фиг. 66: C5 Kлaсификационно дърво 

Кражби са открити при потребителите в почти половината от изследваните случаи, в 

зависимост от входните данни, описани в точка 3.1, чиято ежедневна консумация през 

месец февруари 2012 г. е била под 711 кВтч. За потребителите с дневна консумация 

на повече от 711 кВтч, процентът на разкритите кражби е много нисък, но има 

значителни разлики по области. В областите Монтана, Кюстендил и Враца, честотата 

на кражбите е много по-висока, отколкото в други области на страната. Този анализ 

може да бъде удължен чрез разгръщане на дървото и последователно изследване на 

всички негови възли. 
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За да илюстрираме Auto Numeric Node, ние използвахме само данните за нощното 

потребление. Целевата променлива, която показва риска от кражба на 

електроенергия, е така наречената допълнително таксувана енергия, т.е. количество 

открадната електроенергия. Предикторите, които ние използваме за изграждане на 

модел за ранно предупреждение, който насочва вниманието ни към потенциалните 

рискови потребители, са същите като в Auto Classify Node. 

Auto Numeric Node ни позволява да експериментирате с всички модели, в които 

целевата променлива е количествена (съизмерима), независимо какви са 

предикторите. Поддържаните видове модели включват Regression (регресия), 

Generalized Linear (генерализиран линеен), KNN Algorithm (алгоритъм KNN), SVM, C&R 

Tree, CHAID, Neural Net (невронна мрежа) и Linear (линеен). 

В резултат на прилагането на Auto Numeric Node, ние получаваме трите най-добри 

модела – KNN алгоритъм, CHAID и генерализиран линеен – фиг. 67. 

 

Фиг. 67: Трите най-добри модела, получени от възела за авто номериране 

Отново започнахме с резултатите, които са общи за трите най-добри метода. Това е 

графика със значимостта на предиктора – фиг. 68. 



86 
 

 

Фиг. 68: Важност на индикаторите за предвиждане 

Фигура 68 показва най-важните предиктори за потенциалните рискови потребители. 

Видно е, че най-важният предиктор е потреблението на енергия през месец октомври 

2011 г., следван от потреблението през месец февруари 2012 г. и месец юли 2011 г. 

Отново са възможни различни хипотези, подобно на предишния случай. Определянето 

на тези хипотези и тяхната проверка е обект на бъдеща работа. 

Тъй като в този случай трите най-добрите модела са независими и не са версии на 

общ модел, тук само обобщаваме резултатите, вместо да показваме конкретните 

таблици и графики. 

Връзката между нощното потребление през месец октомври 2011 г. и допълнително 

таксуваната енергия през месец април 2012 г. е в пряка зависимост – увеличаването 

на нощното потребление води до увеличаване на енергията, заплащана 

допълнително, т.е. в повечето случаи говорим за открадната енергия. Това създава 

стимули за допълнителни кражби в случаи на висока нощно потребление през този 

месец. Връзката между нощното потребление през месец юли 2011 ф. и месец 

февруари 2012 г. и допълнително таксуваната енергия през месец април 2012 г. е 

обратната – ако нощното потребление през тези два месеца е по-голямо, тогава 

допълнително таксуваната електроенергия е по-малко, т.е. ниското нощно 

потребление през тези два месеца е рисково. 

Има повтарящ се географски модел, свързан с потребители от областите Монтана, 

Кюстендил и Враца, които са най-рискови в горния контекст. 

За да илюстрираме резултатите в Anomaly Node, ние използвахме само данните за 

тарифата за цялостно потребление. В този случай няма целева променлива, което 

показва риска от кражба на електроенергия, а всички предиктори са равни. За да 

изградим модел за ранно предупреждение, който насочва вниманието ни към 

потенциалните рискови потребители, ние използваме само месечната консумация на 

електроенергия от месец януари 2011 г. до месец март 2012 г. 
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В резултат на прилагането на Anomaly Node, ние получаваме потребители с атипично 

цялостно потребление на електроенергия. Резултатите от Anomaly Node могат да 

бъдат свързани с действителните установени кражби, както следва: 

 

Фиг. 69: Взаимовръзка между анормално потребление и кражби на ток 

Две неща правят впечатление от фиг. 69. Първо, всички потребители с установени 

кражби са свързани с F (Фалшиви), т.е. всички потребители с установени кражби имат 

типично цялостно потребление. Всички потребители с нетипично цялостно 

потребление (T – Действителни) не се проверяват. За да ги идентифицираме, към 

резултатите може да се добави Table Node, където могат да се видят групите, в които 

са класифицирани потребителите. Потребителите с нетипично потребление могат да 

бъдат препоръчани за проверка. 

Клъстерният анализ позволява бизнес партньорите да бъдат групирани според 

тяхното месечно потребление. Тъй като ние не знаем предварително колко клъстери 

съществуват, ние използвахме метода на йерархичната клъстеризация. Тази 

клъстеризация се извършва поотделно за четирите тарифи - активна дневна, активна 

нощна, активна върхова и активна цялостна. За активната дневна тарифа са получени 

осем клъстера, т.е. осем различни модела на месечно потребление. За активна нощна 

са получени пет клъстера, за активна върхова – девет клъстера, а за активна цялостна 

– седем. 

След получаване на клъстерите ние изчислява средното потребление на месец за 

всеки клъстер. Допълнителният анализ на клъстера може да продължи в две 

направления: сравнение между клъстерите месец по месец и сравнение между 

месечното потребление клъстер по клъстер. 

Пример за първия тип анализ е графиката по-долу – фиг. 70. 
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Фиг. 70: Активна дневна консумация за Януари за всички осем клъстера 

Както се вижда, най-ниското активно дневно потребление има един от бизнес 

партньорите от втория клъстер – средно 553 кВтч, а най-високото е активното дневно 

потребление на бизнес партньорите от петия клъстер – близо 50 000 кВтч.  

Информацията за потреблението на бизнес партньорите от всички клъстери може да 

бъде обобщена в следната Таблица 6. 

Клъстери Средна стойност Станд. отклонение Брой Процент 

1 18175,88 5358,753 8 0,5 

2 553,38 869 654 1477 97,3 

3 30149,00 . 1 0,1 

4 8386,43 4360,299 28 1,8 

5 49880,00 . 1 0,1 

6 14437,00 . 1 0,1 

7 14200,00 . 1 0,1 

8 41687,00 . 1 0,1 

Общо 887,96 2722,388 1518 100,0 

 
Таблица 6: Активно дневно потребление на всички осем клъстера през месец 

януари 
 

Подобни таблици и графики могат да бъдат направени за всички месеци за четирите 
тарифи – общо 48 таблици и 48 графики. Пример за втория тип анализ е графиката по-
долу – фиг. 71. 
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Фиг. 71: Месечна активна дневна консумация на първия клъстер 

Както се вижда, най-ниското активно дневно потребление на първия клъстер е през 

лятото (юли, август, септември) – почти 10 000 кВтч, а най-високото е през зимата – 

почти 20 000 кВтч. 

Подобни графики могат да бъдат направени за всички клъстери за четирите тарифи – 
общо 33 графики. Двете направления на анализа могат да бъдат комбинирани в един 
графика – фиг. 72. 
 

 

Фиг. 72: Месечна активна дневна консумация за всички клъстери 

Тази графика ни позволява да идентифицираме клъстери с "подозрителни" бизнес 

партньори. Това са шестия и седмия клъстер. В шестия клъстер има само един бизнес 

партньор, чието потребление се увеличава от юни до август, след което започва да 

намалява и е най-ниско през зимните месеци. В седмия клъстер също има само един 

бизнес партньор, чието потребление намалява непрекъснато през цялата година. 
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Нашият анализ не може да обясни поведението на тези бизнес партньори, но показва, 

че те трябва да бъдат разгледани по-подробно, за да разкрият причините за тяхното 

необичайно (в сравнение с другите) потребление. 

Подобни графики могат да бъдат направени за четирите тарифи – общо 4 графики. 

За да видим дали различните видове плащания влияят закъсненията, сравняваме 

средните закъснения за различни начини на плащане. Това сравнение е показано в 

графичен и табличен вид – фиг. 73. 

 

Фиг. 73: Средни закъснения за различни видове плащане 

 

 

 

 

 

Вид плащане 
Средна 

стойност 

Станд. 

отклонение 
Брой Процент 

БГ ПОЩИ 117,5 297,6 467 21,6 

BRAVO 90,3 348,0 198 9,2 

DD 7,0 11,3 8 0,4 
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ДСК 3,0 0 3 0,1 

Easypay 137,1 355,8 1414 65,4 

Epay 62,6 153,3 5 0,2 

MNM 6,0 10,5 61 2,8 

SPS 4,5 5,2 4 0,2 

TRANSKARD 18,0 . 1 0,0 

Общо 123,7 337,3 2161 100,0 

 
Таблица 7: Средни закъснения за различни видове плащане 

 
Както може да се види в Таблица 7, закъсненията са малки, когато плащанията са през 

DD, ДСК, MNM и SPS – по-малко от 10 дни, и са големи, когато плащанията са през БГ 

ПОЩИ, BRAVO, Easypay и Epay – над 60 дни.  

В същото време, именно за плащания с най-големи закъснения се появят най-

големите вариации. Това означава, че тези начини на плащане имат много големи 

отклонения – например за Easypay разлика между най-малкото и най-голямото 

закъснение е около 700 дни. 

Анализ на връзката между времето на изпращане на фактурата и продължителността 

на закъснението на плащането е извършен чрез регресионен анализ. Използваме 

всички модели, които са на разположение в SPSS. Анализът показа, че силата на 

връзката е много малка – само 0.2% от вариацията в продължителността на 

закъсненията се дължи на различни дни на изпращане на фактурата. Това може да се 

види в следните графики – фиг. 74. 
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Фиг. 74: Взаимовръзка между дните за изпращане на фактурата и срока на 

забавяне на плащането 

Картината обаче е значително по-различна, ако връзката между дните на изпращане 

на фактурата и продължителността на закъснението се изследва за всяко плащане 

поотделно. Например, за начина на плащане MNM, най-добрият модел (кубичен) 

показва, че 78% от вариацията в продължителността на закъсненията се дължи на 

датата на изпращане на фактурата – фиг. 74.  

Също така, моделът показва, че ако фактурата е изпратена до петия ден от месеца, 

продължителността на закъснението се увеличава, ако тя е изпратена между шестия и 

осемнадесетия ден, продължителността на закъсненията намалява, а ако бъде 

изпратена след на деветнадесетия ден, продължителността на закъснението се 

увеличава бързо. 
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Фиг. 75: Взаимовръзка между дните за изпращане на фактурата и срока на 

забавяне на плащането за MNM плащане 

Отново използвахме регресионен анализ, за да разкрием връзката между 

потреблението през предходния месец и продължителността на забавянето на 

плащането – фиг.75. Например, когато изучавахме закъсненията през октомври, ние 

открихме подобна картина за четирите тарифи: до определено ниво на потреблението, 

продължителността на закъснението се увеличава, а след това започва да намалява, 

докато достигне до друго ниво на потребление, а след това отново започва да се 

увеличава.  

За активната дневна тарифа, ключовите стойности са 8,900 кВтч и 22,400 кВтч. За 

активната нощна тарифа, ключовите стойности са 5,200 кВтч и 8,700 кВтч. За 

активната върхова тарифа, ключовите стойности са 3,300 кВтч и 5,700 кВтч. За 

активната цялостна тарифа, ключовите стойности са 1,600 кВтч и 3,900 кВтч. 
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Фиг. 76: Взаимовръзка между потреблението през предишния месец и времето 

на забавяне на плащането за трите тарифи 

Подобен анализ може да се направи и за другите месеци.За този анализ използвахме 

средните месечни температури за София и изследвахме как те влияят на 

потреблението за всичките четири тарифи. Първо представихме в графика средно 

месечното потребление за трите тарифи и средни месечни температури: 

 

 

Фиг. 77: Средно месечна консумация и средно месечни температури 

Графиката показва, че през месеците, когато температурите са ниски, потреблението е 

високо, и обратното – фиг. 77. 

След това отново използвахме регресионен анализ, за да определим връзката между 

средните месечни температури и средното месечно потребление. 1,6 киловатчаса за 

активната дневна тарифа, с 6,7 киловатчаса за активното нощна тарифа, с 52,9 
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киловатчаса за активното върхова тарифа и с 5,2 киловатчаса за активното пълна 

тарифа. 

 

Анализът показа, че увеличението на средните месечни температури с един градус 

намалява потреблението с 13,6 кВтч за активната дневна тарифа, с 6,7 кВтч активната 

нощна тарифа, с 52,9 кВтч за активната върхова тарифа и с 5,2 кВтч за активната 

цялостна тарифа.  

 

Фиг. 78: Взаимовръзка между средно месечните температури и потреблението 

Моделите ни помагат да се предскажем и да въведем иновации в предстоящите 

дейности и процедури. След това можем проактивно да действаме върху това 

откритие, за да донесем по-добри услуги и бизнес резултати. 
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Фиг. 79: IBM SPSS Modeler screenshot 

Уеб възли са използвани, за да се покаже силата на връзките между стойностите на 

пет символични полета – Type_of_payment и клъстери 5_1, 7_2, 8_1 и 9_2. Връзките са 

показани в графика с различни видове линии, за да се посочат връзките с нарастваща 

сила. 

 Силните връзки са показани с дебела линия. Това показва, че двете стойности 

са силно свързани и следва да бъдат допълнително проучени. 

 Средните връзки са показани с нормална линия; 

 Слабите връзки са показани с пунктирана линия; 

 Ако не е показана линия между две стойности, това означава, че или двете 

стойности никога не се появяват в един и същи запис, или че тази комбинация 

се среща в редица записи под прага, посочен в диалоговия прозорец на уеб 

възела. 
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Фиг. 80: Уеб възли  

Графика на разпределението или таблица показва появата на символични (нечислови) 

стойности като Type of payment в набора от данни клъстер 81. Типична употреба на 

разпределителен възел е да покаже дисбаланси в данните, които могат да бъдат 

отстранени с помощта на балансов възел преди създаването на модел.  

 

Хистограмните възли показват появата на стойности за числови полета. Те често се 

използват, за да се проучат данните преди манипулации и изграждане на модел. 

Подобно на разпределителния възел, хистограмните възли често се използват, за да 

се разкрият дисбаланси в данните Day delay и Type of payment.  

Графичният възел ни позволява да избираме от много различни графични модели 

(стълбови диаграми, кръгови диаграми, хистограми, точкови диаграми, 

термодинамични диаграми и т.н.) в един-единствен възел – Type of payment. 

 

CHAID, или Chi-squared Automatic Interaction Detection (Автоматично откриване на 

взаимодействие с хи-квадрат), е метод за класификация за изграждане на схема на 

решенията с помощта на хи-квадрат статистика за идентифициране на оптимални 

разделения. 

 

CHAID първо разглежда кръстосаните таблици между всяко от полетата за въвеждане 

Day invoice sent и цялото потребление на електроенергия за месец септември и 

резултатът Day delay и тестове за значимост с използване на тест за независимост хи-

квадрат. Ако повече от една от тези връзки е статистически значима, CHAID ще 

изберете полето за въвеждане, което е най-значимо (най-малката стойност на р). Ако 

едни входни данни имат повече от две категории, те се сравняват и категориите, които 

не показват никакви разлики в резултата, се скриват заедно. Това се извършва чрез 

последователно присъединяване на двойката категории, показващи най-малко 
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значима разлика. Този процес на обединяване на категории спира, когато всички 

останали категории се различават в определеното ниво на изпитване. За номинални 

полета за въвеждане, които и да било категории могат да бъдат обединени; за рангов 

набор, само съседни категории могат да бъдат обединени. 

 

 

Фиг. 81: Класификационно дърво 

Невронните мрежи са прости модели на начина, по който работи нервната система. 

Основните единици са неврони, които обикновено са организирани в слоеве, както е 

показано на следващата фигура. 
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Фиг. 82: Слоеве на невронни мрежи 

2.6 Изводи и заключения 

В тази глава бяха представени четири модела – за динамика на потреблението на 

потребителите, за аномалиите в месечната консумация на електричество в западна 

България без и със зависимост от температурата и потребление на потребителите на 

ЕРП-та, свързани с незаконно поведение на потребителите (кражби).  

Резултатите от тях показват голямото значение на процесите по моделиране и 

разкриват потенциала за иновации на процесите за ЕСп. Основният извoд е, че 

разработването на ИС за постигане на ЕСп може да доведе до значителни подобрения 

и повишаване на ефективнoстта и ефикасността на процесите за всички 

заинтересовани страни. 
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ГЛАВА 3: РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДИКА И ПРОЕКТИРАНЕ НА 

СОФТУЕР ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕСП 
Проведените изследвания във втора глава показват различни модели и резултатите от 

тях, който логично представят неефективното и неефикасно потребление на 

електрическа енергия от домакинствата в страната. Разработването на софтуер може 

да е важна предпоставка за постигане на ЕСп. 

3.1 Стъпки и задачи за разработване на методиката 

На база направения в Глава 1 обзор и анализ на методологиите, следваща стъпка е 

адаптиране и разработване на специфична методика за изследване на ЕСп. Фиг. 83 

по-долу дава нагледен пример на стъпките и задачите, определени от автора. Схемата 

представлява йерархичен модел на процес, базиран на методологията CRISP-DM. Тя 

е по-късно доразработена, усъвършенствана и адаптирана, за да послужи за постигане 

на целите на дисертацията. 

 

Фиг. 83: Диаграма на стъпките и задачите към тях а рамките на изследването за 

ЕСп, базирано на CRISP-DM (разработена от автора) 

На база оставените задачи и стъпките към тях, следващата фигура предлага и 

методика за провеждане на изследването. Предложената методика е заложена и 

използвана при проектиране и разработване на прототип на ИС – ЕММО. 
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Фиг. 84: Обща методика за провеждане на енергиен одит и подобряване на ЕЕ  

Предложената методика е базирана на CRISP-DM и следва процесът на създаване на 

ИС ЕММО.  

Разбиране на 
проблемната 
област за ЕСп

• Оценка на ситуацията / Откриване на нуждата от иновации при ЕСп

• Определяне на целите на изследването

• Определяне задачите на изследването

• Изграждане на план за действие за иновиране на процесите за ЕСп

Разбиране на 
данните

• Първоначално събиране на данни

• Запознаване с данните

• Верифициране качеството на информацията

• Извеждане на първоначални очевидни резултати

Подготовка на 
данните

• Избор на данни за обработка

• "Изчистване" на данните

• Форматиране на данните

• Подготовка на данните във формат за обработка

Въвеждане на 
входни данни

• Въвеждане на данните от потребителя

• Достъп до системата на ЕРП-то

• Достъп до исторически метерологични данни

Прилагане на 
алгоритъма за 
изчисление на 

конкретната 
ефективност

• Анализ на събраната информация

• Изчисление на конкрентия профил за ЕЕ

• Сравнителен анализ на данните

Визуализация 
на 

резултатите

• Разбивка на потреблението (kWh и в пари)

• Сравенение с "идеалното" потребление

• Сравнение с подобни клиенти

Съвети за 
подобряване 

на ЕЕ към 
крайния 

потребител

• Повишаване на осведомеността

• Препоръки за промяна в поведението

• Препоръки за промяна по имота (структурни)

Дейности, 
изпълнени от 
потребителя 

за 
подобряване 

на ЕЕ

• Промяна в поведението и навиците относно ЕЕ

• Структурни промени по имота

Повторно 
измерване за 
валидиране 
на резултата

• Оценка на резултата от прилагането на ЕСп

• Оценка на постигането на поставените цели

• Определяне на следващи стъпки

Внедряване

• Внедряване на получения модел за ЕСп в практика

• Планиране на последващ контрол и оценка

• Анализ и заключения
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Първата стъпка преди създаването на ИС е разбирането на средата и в частност 

проблема за липсата на ЕСп при домакинствата. Тази нужда, както и нуждата от 

иновации за решаването на проблема е подробно описана от автора в Глава 1. 

Следваща стъпка при работата на ИС е събирането на данни и тяхното разбиране. 

След като бъдат събрани и заредени в ИС, данните биват подготвени за обработка. 

Следваща стъпка е въвеждането на входни данни от самите потребители на 

системата. След като отделните домакинства въведат нужната информация, 

системата се свързва и с базата данни на ЕРП-то от където черпи информация за 

историческото потребление на клиентите. 

На база събраната информация и посредством разработен алгоритъм, системата 

прави анализ на събраната информация, изчислява конкрентия профил на 

ефективност на домакинството и прави сравнителен анализ на данните. На база на 

този анализ системата визуализира резултатите, като дава: разбивка на 

потреблението в kWh и в пари, сравнение с „идеалното“ потребление, сравнение с 

подобни клиенти и др. Финалната стъпка след анализа са препоръките за намаляване 

на потреблението, които потребителят получава. 

С цел верификация на постигнатите резултати се прави проверка на изпълнените от 

потребителя дейности за повишаване на ЕЕ. Като финална стъпка, представената 

методика залага внедряването на предложения модел за ЕСп на практика, 

планирането на последващ контрол и оценка, както и анализ и заключения.  

Иновацията в предложената методика се основава на адаптиране на стандартния 

процес на извличане на знания от бази данни към спецификите на конкретния проект. 

Тя взема предвид всяка от стъпките, необходими за разработването и правилното 

функциониране на ИС, като ги допълва и разширява с допълнителни подстъпки, като 

основните иновации са в следните подпроцеси: 

 Разбиране на проблемната област за ЕСп – разработени са множество 

статистически модели (Глава 2), които дават задълбочена информация за 

състоянието на потребление на електрическа енергия в България.  

 Разбиране на данните – използвани са разработените статистически модели 

за анализ и оценка на текущото състояние и потребление. 

 Подготовка на данните – проектиран е потребителски интерфейс за 

автоматично събиране на данните на потребителите.  

 Въвеждане на входни данни – реализиран е интерфейс на ИС за ЕСп за 

автоматично теглене на данните от ЕРП-тата. 

 Прилагане на алгоритъма за изчисление на конкретната ефективност – 

разработен е алгоритъм за приравняване и намаляване на енергийното 

потребление. 

 Визуализация на резултатите – разработена е процедура за разбивка на 

потреблението (kWh и в пари), визуално сравнение с "идеалното" потребление, 

сравнение с подобни клиенти. 

 Съвети за подобряване на ЕЕ към крайния потребител – представяне на 

персонализирани съвети за ЕЕ, съобразени с профила на конкретния 

потребител. 
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 Дейности, изпълнени от потребителя за подобряване на ЕЕ – консултиране 

и препоръки за промяна на потребителското поведение в зависимост от 

околната среда. 

Mетодиката е в основата на разработването на описаната в следващата глава ИС 

ЕММО. В тази връзка, фиг. 85 илюстрира и основните функционалности на ЕММО. 

 

Фиг. 85: Основни функционалности на ЕММО  

3.2 Изисквания към ИС 

Софтуерът за постигане на ЕСп – EMMO трябва да отговаря на определени 

функционални изисквания, за да бъде полезен за крайните потребители, както и за да 

послужи за целите и резултатите на изследването. 

Конкретният избор на технологии за реализация на интегрираната ИС е обоснован на 

база следните фактори: 

 намаляване на средства и време, касаещи поддръжка и конфигурация на ИС; 

 единна графична среда и визия; 

 стандартизиран и персонализиран потребителски интерфейс; 

 модуларизирана реализация, позволяваща замяна на частични 

функционалности без странични ефекти върху останалите модули; 
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 скалираща архитектура, способна на разширение без допълнителни разходи за 

разработка при нарастване броя на потребителите или интензитета на 

ползване; 

 стандартни и утвърдени технологии, с цел подсигуряване на стабилност, 

сигурност и възможност за поддръжка и до разработка от трети лица; 

 отворена архитектура, целяща безпрепятствена интеграция с външни и 

вътрешни системи. 

Системата е ще се разработи в съответствие със следните нефункционални 

изисквания: 

 Надеждност; 

 Сигурност; 

 Мащабируемост; 

 Производителност. 

3.2.1 Системни изисквания  

С цел изрядното функциониране на системата е необходимо наличието на минимални 

системни изисквания.  

Проектираната софтуерна платформа е предназначена за използване в интернет 

среда, като за презентационен слой може да се използва всеки съществуващ вид 

интернет браузър (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera и др.). На 

потребителите на системата се препоръчва използването на по-нови версии, на който 

и да е от горните браузъри, с цел гарантиране на правилното възпроизвеждане на 

съдържанието от ИС към съответния браузър.  

Гореописаната ИС ще предоставя информация само на регистрирани потребители 

след регистрация на сайта (потребителско име и парола). Това изисква активирането и 

приемането на “cookies” са всеки браузър. За правилното функциониране на системата 

е необходимо и активирането на JavaScript съдържание. 

Описаните изисквания за ползване на системата са препоръчителни с цел гарантиране 

на използването на пълната функционалност на предложената онлайн базирана 

платформа. 

3.3 Проектиране на софтуера 

На базата на спецификата на приложната област са дефинирани следните изисквания 

към технологията на разработка на ИС: 

 Да интегрира множество различни устройства и системи, действащи на 

различни принципи, с различни технологии и използващи различни протоколи; 

 Да реализира оперативна съвместимост между множество различни продукти, 

системи и устройства; 

 Да може да обработва ефективно голямо количество данни; 

 Да обработва информация и събития в реално време; 

 Да бъде базирана на обработка на събития. 

Най-общо казано, ИС за постигане на ЕСп – EMMO дава възможност на потребителите 

да подобрят своята ЕЕ, предлагайки препоръки за намаляване на енергийните загуби. 
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Софтуерът прави това на база информация от самия потребител и информация за 

потреблението от съответното електроразпределително дружество (в конкретния 

случай това е ЧЕЗ).  

Първо потребителят попълва необходимата информация за енергийните 

характеристики на домакинството. След това приложението даунлоудва данни от 

сървъра на електроразпределителното дружество (ЧЕЗ) за дадат клиентски акаунт и 

запазва данните, като ги асоциира с конкретен потребителски профил. Визуализация 

на тази зависимост е показана на фиг. 86 по-долу. 

 

Фиг. 86: Зависимости в системата 

На база гореописаните функционални изисквания към системата, ще бъдат подбрани 

най-подходящите инструменти и технологии за реализацията на софтуера, както и ще 

бъде проектирана неговата архитектура. 



106 
 

 

Фиг. 87: Описание на процесите в системата 

3.3.1 Обща архитектура на системата 

Софтуерът за постигане на ЕСп е реализиран на база на Liferay Portal 6.2 CE (Liferay 

Community Edition). Liferay съответства на стандартната спецификация JSR 286 (Java 

Portlet specification v 2.0) и е реализиран с помощта на стандартните технологии от 

J2EE (Java 2 Enterprise Edition). Системата е с отворен код и е лицензирана по GNU 

LGPL (GNU Lesser General Public License).  

Реализацията на системата въз основа на Liferay платформата ще даде възможност за 

персонализирано съдържание за организацията и крайните потребители от същата 

платформа. Избраната платформа е стандартно портално решение, което позволява: 

 централизирано управление на потребителите; 

 персонализиран изглед на централизирано съдържание за различни групи 

потребители. 
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Фиг. 88: Персонализирано съдържание за организацията и крайните потребители  

Платформата дава следните възможности: 

 системата се интегрира със съществуваща инфраструктура (управление на 

потребителите, външни процеси и др.); 

 съдържанието, видимо за крайния потребител е в зависимост от 

принадлежността му към определена група потребители и/или локацията, от 

която системата е достъпна. 

Технологиите, които се използват за разработка на системата следват утвърдената 

J2EE (Java 2 Enterprise Edition) технология. Форматите за обмен на данни (както 

вътрешно, така и с външни системи) също така следват утвърдени стандарти и 

позволяват безпроблемна интеграция. 
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Фиг. 89: Обмен на данни в системата  

Предимствата на платформа, стъпваща върху стандартни технологии са следните: 

 тривиална интеграция на външни системи, които също поддържат стандартни 

технологии (пример – електронна поща и Mail/LDAP); 

 предоставяне на функции от системата за външни системи (Web Services); 

 възможност за асинхронна връзка с други системи ESB (Enterprise Service Bus). 

3.3.2 Модули на приложението  

Системата ще включва общо две части: 

 

Таблица 8: Технологии и библиотеки за реализация на всеки от модулите 

Системната архитектура е модуларна, многослойна и ще следва утвърдени стандарти. 

Ефектите от модуларната архитектура са следните: 
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 преизползване на веднъж разработена основна функционалност в различни 

крайни функционалности; 

 независимост между функционалните модули – технически промени в един 

модул нямат ефект върху останалите на същото ниво; 

 ниска зависимост между модулите – замяна на един модул няма ефект върху 

останалите. 

Ефектите от многослойната архитектура са следните: 

 абстракция на комплекситета от долните слоеве към по-горните; 

 възможност за замяна на функционалности, предоставени от цял слой с нова 

разработка / външна система. 
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Фиг. 90: Модули на приложението 

Реализираната система ще се базира изцяло върху базов софтуер с отворен код. 

Използваните системи са следните: 

 Debian 6.0; 

 PostgreSQL 9.x. 
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От гледна точка на използваните технологии, надеждността на системата е 

подсигурена посредством използване на широко разпространена платформа, доказала 

се на инсталации с милиони потребители и висока натовареност. 

Реализацията на системата предоставя защита на системно ниво, базирана на 

контейнера, в който системата оперира (Apache Tomcat), който е стандартен Java 

Servlet Container, окомплектован с всички актуални сертификати за сигурност. 

Системната разработка не афектира сигурността, предоставена от контейнера по 

никакъв начин. 

От гледна точка на външна защита системата изхожда от кодирана SSL (Secure 

Sockets Layers) връзка, която я прави еднакво сигурна, колкото, която и да било друга 

публична услуга, предоставена по този начин. 

-  

Фиг. 91: Secure Sockets Layers (SSL) връзка  

Системата предлага опции за интеграция на различни нива: 

 системата е достъпна база данни и предоставя стандартна интеграция на ниво 

данни през SQL; 

 системата предоставя web service-и, които могат да бъдат ползвани по 

различни начини, както от клиентската част, така и от други системи, за 

постигане на нужните функционалности; 
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 J2EE технологиите, върху които е построена системата са най-стандартните и 

безпроблемни за интеграция от актуалните такива; 

 системата симулира log-ване в сайта на ЧЕЗ с предоставените от потребителя 

клиентски номер и код за оторизация. За целта се ползва вътрешен HTTP 

клиент. Той събира данните от страницата с фактури на клиента. Обработват се 

само електронните фактури, тъй като другите не съдържат четими данни. 

3.4 Алгоритъм на приложението 

Моделът за ЕСп – EММО е разработен в контекста на ангажимента на България за 

постигане на спестявания при крайното потребление на енергия. Този ангажимент е в 

съответствие с изискванията на Директива 2012/27/ЕС относно EE и националните 

нормативни актове в областта на EE.  

 

Моделът включва всички заинтересовани и присъединени към 

електроразпределителната мрежа на ниско напрежение крайни потребители на 

енергия. Той цели осъществяване на ЕСп при крайното потребление на енергия чрез 

повишаване на информираността на българските домакинства, осигурявайки стимули 

за това чрез предлагане на поведенчески мерки. Опростена блок схема на работата на 

алгоритъма е представена на фиг. 92 по-долу. 

 

Фиг. 92: Обобщена блок схема на алгоритъма на ЕММО 

Алгоритъмът на платформата работи по следния начин: събира информация (под 

формата на метеорологични данни, данни за консумацията и данни от клиента). На 

база на получената информация прави анализ на „идеалното“ енергийно потребление 

за съответното жилище и паралелно прави анализ на „собственото“ или „реално“ 

потребление на имота. След това агрегира събраните данни от всички потребители и 
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прави сравнителен анализ на „идеалното“ и „собственото“ потребление. Разликата 

между двете стойности дава информация за състоянието на ЕЕ на имота.  

Следващата важна стъпка от работата на алгоритъма е откриването на поведенчески 

шаблони (patterns) или модели на потребление. На база октритите шаблони, 

алгоритъмът дава препоръки за намаляване на енергийното потребление – фиг. 92. 

Бизнес логиката за работа на алгоритъма е приложена чрез следните иновации на 

бизнес процесите за ЕСп. 

 

Фиг. 93: ЕММО ИТ разбиране на бизнеса  

ЕММО дава възможност за по-задълбочено разбиране на собственото потребление, 

ускоряване на "енергоспестяващите" навици и обогатяване на културата за опазване 

на околната среда. Целта е да се въведе “cloud-based” решение с възможности за уеб 

и front-end приложение, за използване он-лайн от множество различни устройства. 

ЕММО дава на потребителите следната информация: 

 графично представяне на месечната консумация на електроенергия и 

начислените средства; 

 графично представяне на съотношението на консумираната енергия при 

двуфазно измерване на дневна/нощна енергия. Разпределение на начислени 

средства съответно по дневна и нощна тарифа; 

 графично сравнение между консумация на електроенергия за текущата и 

предходната година; 

 информация за измерените от НИМХ на БАН средно-месечните външни 

температури в района на обитаваното от тях жилище за текущата и 
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предходната година; 

 графично изображения на тарифната структура на фактурите за 

електроенергия за определен ценови период и ценообразуването; 

 опростен енергиен одит на база анализ на предоставената от потребителите 

информация, откриване на топлинни загуби и потенциал за спестяване; 

 съвети за пестене на енергия там, където се открива потенциал за ЕСп; 

 сравнение и графично представяне на информация за енергийна консумация на 

подобни на клиентски EE профили; 

 

Според Националния план за действие по ЕЕ (2014-2020 г.), икономиите в жилищния 

сектор са приоритет за страната. Индикативната национална цел на България е 

разделена между няколко типа задължени лица (чл. 10, ал. 1 от Закона за ЕЕ). В тази 

връзка, EMMO предоставя инструмент за постигане на тази цел чрез свързване на 

националните интереси с тези на бизнеса и гарантиране на обща база за действия в 

тази посока.  

Освен очевидната полза за крайните потребители (икономия на енергия, спестяване 

на пари и разбиране на своето потребление), EMMO осигурява огромни ползи за ЕРП-

то, което го използва. Програми от този вид обикновено повишават удовлетвореността 

на клиентите – нещо много важно за българските ЕРП-та имайки предвид тяхната 

лоша репутация и предстоящата дерегулация на енергийния пазар.  

Освен подобряване на отношенията с крайния клиент, повишаване на 

удовлетвореността и лоялността, EMMO ще допринесе за постигането на годишните 

икономии от 1.5% на доставчиците на енергия по силата на Директивата 2012/27/ЕС.  

EMMO също така ще позволи стратегически партньорства с компании, специализирани 

в предоставянето на енергоспестяващи услуги (ESCO компании). Това ще добави 

допълнителна стойност за програмата като платформа за предлагане на услуги и 

надежден посредник между заинтересованите страни. 

Планирани са няколко краткосрочни и дългосрочни етапа за оценка, които ще дадат 

възможност за коригиране на съществуващите непредвидени грешки. Ключовите 

критерии за производителност ще бъдат: обратна връзка от клиентите и резултати от 

постигнати икономии.  

Планира се на база краткосрочната оценка да се подобри качеството и детайлността 

на входните данни, да се засилят наблюденията над поведенческите модели и др. При 

следващата оценка ще разполагаме с достатъчно данни, за да се оценим 

функционалността, производителността и нивото на приложимост на инструмента. 

Тогава ще добием представа за това как потребителите са приложили конкретна 

препоръка. 
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Фиг. 94: ЕММО оценка на ситуацията на ЕЕ  

Софтуерът използва три източника на данни: входни данни, предоставени от 

потребителя, входни данни от Националния институт по метеорология и хидрология и 

входни данни от съответното ЕРП. 

Чрез потребителски вход към данните на ЕРП-то ( в пилотния тест това е ЧЕЗ) от 

базата данни на системата се извлича информация за месечната консумация на 

електроенергия от домакинството. Данните включват дневна и нощна консумация при 

двутарифно измерване или само дневна при едно тарифно измерване по търговски 

прибор – електромер. Информацията е за минал и последно отчетен период, като 

данните съдържат всички атрибути на фактурата. Тази входна информация е и 

основния източник на данни за ЕММО. На базата на нея, моделът генерира данни и се 

очаква да показва графично средните зависимости при потреблението на енергийно 

потребление– фиг. 95a, b, c, d. 
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Фиг. 95a: Средно-месечна консумация (кВтч) и данни за средно-месечните 

външни температури (C) 

 

 
 

Фиг. 95b: Начислени средства за енергия за текущата година 
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Фиг. 95c: Съотношението на консумираната електроенергия (дневна/нощна) 

(кВтч) 

 

 
 

Фиг. 95d: Сравнение консумацията на електроенергия за текущата и предходната 

година (кВтч) 

За да се идентифицира състоянието на жилището и за да се определи потенциалът за 

ЕСп, потребителят предоставя ограничен набор от входящи данни за неговото 

домакинството. За улеснение са предоставени списъци с данни от които той избира. 

Чрез опростени схеми и илюстрации потребителят е насърчен по един сравнително 

опростен начин да предостави необходимата минимална информация за неговото 

жилище.  

Въвежда се информация единствено за квадратурата на отопляваната от 

домакинството площ. Входните данни са разделени на две нива в зависимост от 
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енергийни консуматори.  

 

 

Фиг. 96: Подготовка на данните за ЕСп  

За целите на модела се правят следните допускания: 

 Имотите на потребителите се отопляват равномерно до средна изчислителна 

вътрешна температура 22 0С и относителната влажност на въздуха е под 70%; 

 Граничещите с разглежданото помещение имоти също се отопляват 

равномерно до същата температура. Посочената изчислителна температура е 

температурата, необходима за осигуряване на микроклимата в жилищни сгради 

в съответствие с Приложение №12 към Наредба 15 от 28.07.2005 г. за 

технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на 

обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на 

топлинна енергия към ЗУТ; 

 Всеки имот се класифицира в съответствие с неговото местоположение към 

една от 9-те обособени Климатични зони, определени в нормативната база 

Наредба № 7 от 15 декември 2004 г. за ЕЕ, топло съхранение и икономия на 

енергия в сгради и Наредба № РД-16-1058 от 10 декември 2009 г. за 

показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите; 

 Температурите на външния въздух са по данни на НИМХ на БАН за конкретен 

месец и година за района в който се намира имотът; 

 Имотите са интегрирани системи, в които разходът на енергия е резултат на 

съвместното влияние на следните основни компоненти: сградните ограждащи 

конструкции и елементи, системите за поддържане на параметрите на 

микроклимата, вътрешните източници на топлина, обитатели, климатичните 

фактори; 

 Сградите са жилищни, среден клас масивност на конструкциите; 
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 Режимът на работа на отоплителните инсталации и режимът на обитаване на 

сградите е приет за целогодишен, непрекъснат – 24 часа в денонощието, 365 

дни в годината; 

 Светлата височина на всички имоти е приета 2,6 м. и остъклението е 15% от 

площта на външните стени; 

 Имотите имат само едно преобладаващо изложение, което участва при 

определяне на слънце греенето на имота; 

 Приети са обобщени стойности на коефициентите на топлопреминаване през 

външните ограждащите конструкции U [W/m2К] за стени, под, покрив и дограми 

на имотите в съответствие с типа строителство и Наредба №7 към ЗУТ, като са 

взети предвид и влиянията на топлинните термо мостове (10% в съответствие с 

чл. 11, ал.5 на Наредба №7 към ЗУТ);  

 Прието е, че вентилацията във всички имоти е естествена, кратност на 

въздухообмен (инфилтрация) 0,7 [1/h-1]. 

 

Засега алгоритъмът приема средните стойности за потребление на енергия от уредите 

в дома (на базата на европейската скала на ЕЕ – фиг. 97 по-долу). Някои от тези 

предположения са представени по-долу. 

Уред 

Годишно 
потребление 

Средно 
месечно 

потребление 

Потребление за 
периода на 
охлаждане 

Разход за 
периода на 
отопление 

кВтч/г. кВтч/м. кВтч/г. кВтч/г. 

I. Пералня 153,5 12,79   

II. Съдомиялна 113,4 9,45   

III. Хладилник 120,4 10,3   

IV. Сушилня 133,68 11,4   

V. Телевизор 23,26 1,9   

VI. Климатик 9000   96 819 

VII. Климатик 12000   138 986 

VIII. Осветление 77,85 6,49   

 

Таблица 10: Средни стойности за уредите в дома 
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Фиг. 97: Европейска скала за ЕЕ на жилищни сгради 

 

Платформата прави следните класификации според вида на крайния потребител: 

 Пасивни крайни потребители. Те наблюдават информацията на уеб-сайта, 

статистиката за потреблението на енергия, реализираните икономии, емисиите 

на CО2 и други, както и препоръчаните мерки. Те предоставят само минимална 

информация като: местоположение на имота, хора в домакинството, площ и т.н. 

Тази информация дава възможност за много опростен енергиен одит, който 

може да предостави само основна информация за позицията на съответния 

потребител в сравнение с подобни домакинства, както и информация на 

потенциала за икономия на енергия; 

 Активни крайни потребители. Потребителите от този тип са наистина 

заинтересовани да участват в програмата или за постигане на икономия на 

енергия, или за намаляване на CO2 – мотивите им може да са съвсем различни. 

Тези потребители трябва да предоставят по-подробна информация относно 

тяхното потребление, навици и т.н. Комуникацията с тях трябва да е активна – 

те получават информация от инструмента, но и осигуряват обратна връзка за 

подпомагане на процеса.  
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Фиг. 98: Подпроцеси на моделиране на ИС  

 

Входната информация, която се изисква от потребителя, е обособена в 5 групи: 

 

1) Общи данни: 

 Брой лица в домакинството – избира се от списък. Посочва се броя на 

постоянно пребиваващите членове в домакинството.  

2) Местоположение на имота: 

 Населено място в което се намира имотът – избира се от списък. Тази 

информация е необходима за определяне на коригиращия климатичните 

фактори коефициент – отоплителни Денградуси.  

3) Конструктивни и топлотехнически характеристики на имота: 

 Тип на сградата според типа строителство – избира се от списък, като са 

обособени три типа строителни конструкции – тухла, панел, ЕПК; 

 Отоплявана площ – въвежда се квадратура. Посочената полезна площ 

на имота е необходима за сравнение на енергийната консумация с имоти 

с подобна площ. Освен това площта участва в изчисленията за 

определяне на необходимата потребна енергия за отопление на имота; 

 Преобладаващо изложение на имота – избира се от списък; 

 Етаж на имота в сградата – избира се от списък. В зависимост от 

местоположението на имота в сградата се отчита топлопреминаването 

през покрива и пода; 

 Година на строителство на сградата – избира се от списък като са 

обособени общо четири периода в въведените норми на коефициенти на 

топлопреминаване. 

4) EE състояние на ограждащите конструкции: 
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Посочва се има ли или няма положени топлоизолации на външните ограждащи 

конструкции на имота – стени и вид на дограмата. 

5) Информация за консуматорите на електроенергия в имота: 

 Информация за основния вид отопление и кой е доставчикът на 

гориво/енергия. Избира се от списък. Използва ли се допълнителен 

източник на енергия за доотопляване на помещенията през преходните 

сезони?; 

 Информация за източника за осигуряване на енергия за топла вода; 

 Информация за източника за осигуряване на енергия за готвене; 

 Информация за използваните електроуреди за в дома. За обобщен 

анализ на енергийната консумация електроуредите са разделение на три 

групи: 

 Електроуреди за основни битови нужди (хладилник, пералня, 

сушилня, съдомиялна и други); 

 Други електроуреди (сешоари, кафеварки, кухненски роботи, 

ютии, прахосмукачки, миксери, вентилатори за охлаждане и 

други); 

 Електроуреди за забавление (телевизори, озвучителна техника, 

видео техника, компютри, принтери и други). 

 Информация за осветлението в имота; 

 Информация за наличието на климатизатори за охлаждане на имота. 

 

На база предоставената информация от потребителя EММО изготвя персонален 

профил на всеки регистриран потребител. 

 

Чрез модела могат да се генерират месечни и годишни данни за:  

 

 Необходимата потребна енергия за имота разпределена по консуматори, както 

следва:  

 Енергия за отопление; 

 Енергия за охлаждане; 

 Енергия за топла вода; 

 Енергия за готвене; 

 Енергия за осветление; 

 Енергия за битови електроуреди. 
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Фиг. 99: Примерен енергиен баланс на домакинство 

 

Постъпилата информация за месечна и годишна консумация на електроенергия по 

данни на ЧЕЗ се разпределя пропорционално в съответствие с определеното 

процентното разпределение на съществуващите в имота на потребителя консуматори 

на електроенергия.  

 

За консуматорите за които липсват измерени данни за енергийна консумация (в 

случай, че отоплението и топлата вода например се осигуряват от ТЕЦ) се разпределя 

количество енергия съответстващо на необходимата потребна енергия, изчислена 

съобразно предоставената по-горе информация за съществуващото състояние на 

имота и района в който се намира.  

 

 Топлинните загуби през ограждащите конструкции стени, покрив, под, дограма 

при съществуващото състояние на имота и идентифициране на потенциалът за 

енергоспестяване; 

 Потребната енергия за преодоляване на тези загуби за осигуряване на 

вътрешния микроклимат (комфорт на обитаване) по месеци и годишно; 

 В зависимост от идентифицираният потенциал за енергоспестяване по 

консуматори на енергия ЕMMO дава конкретни съвети. 

 Сравнява енергийното потребление на домакинството с подобен, но EE имот 

(т.нар. „идеален имот“); 

 Определя специфичния разход на първична енергия по месеци и годишно и 

определя мястото на имота в скалата с класовете на ЕЕ от A+ до G. За да са 

изпълнени нормативните изисквания за ефективност е необходимо 

специфичният годишен разход на първична енергия да е минимум клас C. 

Отопление
52%

Охлаждане 5%
Готвене 

5%

Подгряване на 
вода
30%

Осветление
3%

Електроуреди
10%

Енергиен баланс
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Фиг. 100: Подпроцес на оценка резултатите за ЕСп 

Планираната тестовата фаза на приложението ще се проведе в района на Младост, 

София, в предварително определена целева група от 300 домакинства, клиенти на 

ЧЕЗ. Тестът ще се състои от две статистически еквивалентни групи – контролна група 

от 200 домакинства и група на изпитване от 100 домакинства. Контролната група няма 

да получава отчети за потребената енергия, докато групата на изпитване ще има 

достъп и ще получава доклади. Тестът ще се извърши за период от 2 месеца. 

В допълнение, EMMO вече е започнал преговори с националния регулатор по ЕЕ за 

това как ще се измерват и удостоверяват ЕСп, постигнати в резултат на използването 

на инструмента. Регулаторът е изразил пълна готовност за сътрудничество за 

приемането на методика за количествено пресмятане на спестяванията. Уговореният 

диапазон е между 1,5 - 5% в зависимост от резултатите от теста. Тези икономии след 

това ще бъдат умножени по броя на домакинствата, които участват в програмата. 
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Фиг. 101: Подпороцес на внедряване на ИС  

След като тестът е завършен и алгоритъмът проверен, ще имаме по-ясна представа за 

това как да процедираме с внедряването на инструмента. Настоящият план включва 

масивно прилагане на ЕММО на територията на един от най-големите доставчици на 

енергия в България – ЧЕЗ (2.1 млн. потребители), последвано от постепенно 

навлизане на модела на останалата част от европейския пазар. 

В момента се разглежда също и друга възможност за внедряване на инструмента. 

Става въпрос за установяването на стратегическо партньорство между EMMO и 

OPOWER и интеграцията на двете платформи (моля, вижте Глава 2 за описание на 

OPOWER). Такъв модел на потенциално сътрудничество ще комбинира доказания 

опит и експертни познания по въвличане на крайния клиент чрез задълбочени анализи 

на данни и поведенческа наука на OPOWER, с възможностите за интеграция на данни 

и опита с ЕСп законодателство, който ЕММО притежава.  

3.5 Изводи и заключения 

На база направения литературен обзор на състоянието на проблемната област, 

модела на процеса и проведеното изследване, беше разработен абстрактен модел на 

процеса за създаването на софтуерна платформа за постигане на ЕСп – ЕММО. 

Предложеният модел представлява хипотеза, която е по-късно валидирана чрез 

провеждане на качественото и количественото изследване.  

Основен принос на настоящата глава е разработването на методика за постигане на 

ЕСп. Разработената методика е базирана на CRISP-DM като е адаптирана и 

доусъвършенствана от автора. Иновацията на предложената методика включва 

детайлното описание и иновации на всеки един от бизнес процесите, необходими за 
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реализирането на ЕСп. Предложената методика е ключова за разработването на ИС 

ЕММО и се използва като основа, върху която стъпва разработения продукт. 
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ГЛАВА 4: РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕСП 
В настоящата глава е разработено и представено уеб-базирано софтуерно решение за 

намаляване на енергийното потребление – EMMO. Софтуерът прилага инструментите, 

моделите и методиката, разработени в Глава 3. Представено е и кратко описание на 

системата, начинът на употреба, заинтересованите страни, ползи за заинтересованите 

страни, описание на процесите в системата, използваните технологии за нейното 

разработване, архитектурата на системата, потребителски интерфейс и системни 

изисквания за използване на инструмента.  

4.1 Избор на технологии и инструменти за разработка 

В тази глава са разгледани и съпоставени инструментите, програмните езици и 

технологиите, необходими за разработка на ИС, представена в дисертацията. 

Индикирани са и инструментите и технологиите, които най-добре пасват на целите на 

дисертационния труд и които на по-късен етап ще бъдат приложени при разработката 

на софтуерната платформа. 

4.1.1 Избор на тип приложение 

Преди да преминем към същинската разработка на ИС EММО, трябва да се реши, 

дали тя ще бъде реализирана като десктоп приложение или като клиент-сървър 

приложение.  

При десктоп приложенията съществуват редица недостатъци, като основният е, че са 

платформено зависими – за всяка съществуваща операционна система (Windows, 

Linux, OS X, Android), трябва да бъдат разработени отделни приложения. Друг 

недостатък е, че клиентите сами трябва да инсталират въпросния софтуер на 

устройството си, сами да направят локаните си настройки и т.н. Това може да затрудни 

работата на приложението, като например съществуването на защитна стена (firewall), 

която да блокира трафика на данни към сървъра [Mahmoud Q., 2005]. 

Предимство на подобни десктоп софтуерни решения, е че позволяват директен достъп 

до съществуващите ресурси на системата и така улесняват процеса.  

От друга гледна точка, клиент-сървър базираните уеб приложения са платформено 

независими. При тях потребителят се нуждае само от интернет браузър, за да има 

достъп до системата, а такъв браузър е наличен при всяка съвременна операционна 

система. Единственият недостатък на този тип приложение е, че клиентите трябва да 

осигурят постоянна връзка с интернет. В допълнение, преноса на данни между 

клиентския браузър и сървъра е зависим от скоростта на наличната интернат връзка. 

Поради тази причина, наличието на постоянна интернет връзка е и сред изискванията 

за ползване на разработената ИС [Oracle, 2014a].  

На база направения обзор, е взето решението, че първоначално ИС ще бъде 

разработена като клиент-сървър уеб приложение, с възможност да бъде доразвита и 

като десктоп приложение в бъдещ етап. 

4.1.2 Избор на операционна система 

След като сме избрали тип приложение, трябва да изберем и операционна система, на 

която да бъде инсталирано софтуерното приложение. Двете най-популярни 

операционни системи към момента са Linux и Microsoft Windows.  
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Linux се разпространява безплатно под лиценза GPL, като сървърните услуги – 

виртуален сървър и уеб хостинг, се предлагат на ниски цени. Кодът на Linux е отворен 

и всеки с необходимия минимум познания може да прави промени по него. В 

допълнение, повечето приложения за уеб-сървъри, базирани на Linux са безплатни 

(Apache, MySQL, PHP и др.). 

За сравнение, операционната система Windows се разпространява само срещу 

предварително заплащане за закупуването на лиценз за ползване. Повечето 

приложения за Windows са безплатни, като само част от тях са платени (напр. Microsoft 

SQL Server). При създаването на платени приложения много често се влагат повече 

усилия и средства за разработка и тестване, но при някои от тях се предлага и 

последващата поддръжка. 

Основните плюсове на Windows са, че предлага много високо ниво на сигурност и 

стабилност на извършваните операции, по-добри възможности за дизайн на графичния 

интерфейс и по-достъпен процес на първоначална конфигурация.  

За целите на разработване на приложението и на база горе-изброените предимства, 

като сървърна операционна система ще бъде използвана Windows. 

4.1.3 Избор на приложение за уеб сървъра 

Съществуващите уеб-приложения от вида клиент-сървър се нуждаят от софтуер, 

инсталиран на операционната система на сървъра. Въпросният специализиран 

софтуер се грижи за заявките, които постъпват през HTTP протокол от браузъра на 

клиента, като ги обработва и връща в подходящ формат (HTML, XLM, специфичен тип 

файл и др.) обратно към клиента. Този софтуер се нарича уеб сървър. 

Един от най-често използваните уеб сървъри е Apache. Този тип уеб сървър най-често 

се инсталира под Linux, но има и версии за други операционни системи. Apache е с 

отворен код, което позволява да се пишат допълнителни модули.  

С версиите на операционната система Windows се предлага уеб сървъра IIS. Този уеб 

сървър предлага скалируемост, стабилна работа и голям набор от възможни 

настройки. Основният му недостатък е, че за използването му е необходима 

операционната система Windows. 

4.1.4 Избор на база данни 

Базата данни на приложението трябва да бъде внимателно избрана. Основните 

параметри, които трябва да се преценят са: колко натоварено ще бъде приложението, 

какъв е типът данни, които ще се записват в базата данни, колко често ще се налага 

четене и запис на обекти и други. В тази връзка, са разгледани основните и най-

широко разпространени бази данни: 

 PostgreSQL; 

 MySQL; 

 Oracle; 

 MSSQL Server; 

MySQL е най-популярната база данни, която се разпространява безплатно в повечето 

си версии. MySQL има всички основни елементи на една съвременна база данни – 
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тригери, транзакции, курсори и др. Предимство е, че може да бъде инсталирана под 

Windows, Linux и OSX. В повечето случаи, приложенията, написани на PHP обикновено 

използват MySQL база данни. Към MySQL също така се разпространява и безплатен 

клиентски софтуер за писане на заявки – MySQL Workbench. Съществува и специално 

създадено за PHP приложение за администриране и през уеб интерфейс – 

phpMyAdmin. 

Сред най-разпространените релационни системи за управление на бази данни е и 

PostgreSQL. Предимствата му са: по-богат набор от команди, възможност за 

ограничаване на потребители на системата, достъп до записите без изчакване за 

освобождаване, както и по-висока съвместимост с програмни езици. 

Сравнението между тях и използваните критерии са представено в Таблица 9 по-долу. 

Критерий / База 
данни 

PostgreSQL MySQL Oracle MSSQL 

Бързодействие 

Отлична без 
значение от 

обема на 
данните 

Добра 
Отлична при 

големи обеми 
от данни 

Добра 

Скалируемост да да да да 

Платформена 
независимост 

да да да не 

Свободна 
версия 

да да не не 

Сигурност да да да да 

Миграция да да да да 

 

Таблица 9: Сравнение между различните видове бази данни 

За целите на разработка на софтуерното приложение EMMO, ще бъде използвана 

MySQL база данни. 

4.1.5 Избор на средства за разработка 

Компютърен език за програмиране Java: Java е обектно-ориентиран език за 

програмиране, който има възможно най-малко зависимости при изпълнение на Java 

кода и може да работи на всички платформи, които поддържат Java, без 

необходимостта от прекомпилиране на всяка Java виртуална машина, независимо от 

компютърна архитектура. Той е един от най-популярните езици за програмиране в 

употреба за клиент-сървър уеб приложения. 
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Операционна система Debian. Debian е Unix-подобна операционна система и 

дистрибуция на Linux, който е разработена изцяло от свободен и софтуер с отворен 

код, повечето от които е под GNU (General Public License). Тя е една от най-

популярните операционни системи за персонални компютри и мрежови сървъри и е 

развита от екип от доброволци, като нови дистрибуции се обновяват непрекъснато.  

4.2 Разработка на софтуера 

Продуктът позволява на домакинствата сами да направят енергиен одит на 

потребената енергия по лесен и достъпен начин. Най-общо, ЕММО предлага анализ на 

загубите спрямо идеалната ЕЕ за съответния профил на дома, на база реални данни 

от сметката на потребителя. 

Потребителят се регистрира в платформата и предоставя информация за източниците 

на енергия в даденото домакинство. След това, извършва своеобразен енергиен одит 

на дома си, базиран на въпроси, предварително зададени в приложението. По този 

начин се извлича информация за ЕЕ на жилището. Визуализация на така наречения 

„енергиен одит“ е представена на фиг. 102 по-долу. 

 

Фиг. 102: Визуализация на страницата за енергиен одит 

ЕММО предлага и допълнителна функционалност: клиентът може да види разбивка на 

сметките си за енергия на потребление и разходи, както и да получи информация за 
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месечното си потребление, сравнено с миналогодишните данни – фиг. 103. 

Визуализация на цялостния профил на ЕЕ на едно домакинство е показан на фиг. 104. 

  

Фиг. 103: Разбивка на енергийното потребление 
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Фиг. 104: Визуализация на профила на ЕЕ 

Платформата предлага още и функционалност за симулиране на ефекта от 

предложените промени, както и достъп до промоционални пакети. Основна цел е да се 

осигурят стимули за промяна в поведението на домакинствата, да се помогне на 

потребителите да разберат по-добре сметките си, както и да се изгради по-високо ниво 

на доверие към доставчиците на енергия. 

Потокът на обмен на информация в ИС е графично изобразен на фиг. 105 по-долу. 
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Фиг. 105: Процес на обмен на информация в ЕММО  

4.2.1 Кодиране на ЕММО 

Събраните данни се съхраняват в база данни на сървъра. Данните се предоставят на 

потребители чрез web service-и: 

 Registration service – използва се за регистрация на потребител; 

 Utility data service – предоставя данни за графиките; 

 Algorithm service – изчислява и връща данните за топлинните загуби спрямо 

въведените от потребителя данни във формата за самооценка. 
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Ефектите от използването на стандартни технологии са следните: 

 Независимост от платформата (както на ниво операционна система, така и на 

ниво база данни / application server и др.); 

 Възможност за интеграция с външни системи без допълнителни разработки 

(важи за системи, поддържащи същите технологии). 

4.2.2 Потребителски интерфейс 

Потребителският интерфейс е базиран на HTML 5 и CSS 3. Реализиран е чрез Java 

Script библиотеките JQuery and AmCharts. Те правят потребителския интерфейс 

динамичен и интуитивен. 
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Фиг. 106: Началната страница на системата 

Началната страница на системата се състой от следните бутони: 

 „Вход“ – отваря log-in формата; 

 „Регистрация“ – препраща към формата за регистрация; 

 „Продължи като гост“ – отваря страницата за гости. 

 

Фиг. 107: Log-in форма на системата 

Входът за системата за регистрирани потребители се осъществява чрез log-in 

формата (фиг. 107). Съответните полета във формата са описани в Таблица 11 по-

долу.  

№ Наименование на полето Вид на полето Да / Не Коментар 
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1 Е-mail адрес String   
E-mail адрес на 

потребителя 

2 Парола String    

3 „Запомни“ паролата Checkbox   

4 Log-in Button   

 

Таблица 11: Полета на потребителския интерфейс 

 E-mail адрес – валиден e-mail адрес, въведен като „потребителско име“ по 

време на създаване на профила; 

 Парола – потребителят въвежда паролата, предварително записана при 

създаването на профила; 

 Поле „запомни паролата“ – ако потребителят избере тази опция, системата 

автоматично запазва паролата за бъдещ достъп до системата; 

 Бутон за вход – след като информацията в полетата „e-mail адрес“ и „парола“ 

са въведени и след като бутонът „вход“ е натиснат, системата верифицира 

въведената информация. Ако информацията и в двете полета е коректно 

въведена и потребителят вече има създаден профил, системата отвежда 

потребителя към главната страница. Ако информацията е грешна, то тогава 

системата генерира надпис „грешно въведено потребителско име или парола“. 

След влизане в системата, потребителят потвърждава, че приема Условията за 

ползване на сайта, като натиска бутона „Приемам условията“. След приемането на 

условията, системата автоматично се връща на предишно заредената страница. 

4.3 Провеждане на количествено и качествено изследване с 

прототипа на ЕММО 

В тази точка се описват проведените изследвания, приложения и експерименти с 

разработената ИС. Проведено е както количествено, така и качествено изследване. 

Тествани са хипотезите, описани е Глава 3. 

4.3.1 Качествено изследване с прототипа на ЕММО 

Прототипът на ИС ЕММО е показван, обсъждан и е получил одобрение както в 

академичните така и в бизнес средите. От бизнес гледна точка, ЕММО е получил 

одобрението на Opower, американска компания лидер в поведенческите мерки като 

мерки за подобряване на ЕЕ. Доказателство за признанието от Opower е договорът за 

сътрудничество, който към момента е в процес на последни преговори преди 

официалното му подписване. ПРИЛОЖЕНИЕ 6 съдържа рамково споразумение за 

партньорство между двете компании. 

Също така ЕММО и методиката, която платформата използва за доказване на 

спестяванията са припознати от Агенцията за Устойчиво Енергийно Развитие 

(www.seea.government.bg/bg). Алгоритъма на ЕММО беше официално одобрен и 

включен като самостоятелна методика за оценка на спестявания, постигнати чрез 

промяна в поведението на потребителите, каквито ще бъдат и спестяванията, 

http://www.seea.government.bg/bg
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постигнати чрез ИС разработена от автора и предложена в настоящия дисертационен 

труд. Работен вариант на предложената методика може да се намери в 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. 

Създадената ИС е разработена в съответствие и отговаря на всички Европейски 

норми и изисквания в сферата. В допълнение, алгоритъмът, на който е базиран ЕММО 

е проверен и одобрен от различни енергийни експерти на чело с Пловдивска Агенция 

за ЕЕ. В момента текат и преговори за партньорство между ЕММО и Софийската 

Агенция за ЕЕ. 

Прототипът на ЕММО беше първоначално тестван от фокус група от 20 човека, с цел 

да се провери неговата функционалност. Основните резултати бяха положителни като 

17/20 човека твърдят, че платформата е интересна и биха я използвали, а останалите 

трима не са сигурни дали биха я използвали редовно.  

Основно посочени като положителни характеристики бяха визуализациите на сметките 

за електричество и сравненията с предходната година, както и съветите за ЕЕ. 

Интересно е да се отбележи, че точно при визуализацията на сметките за ток са и 

повечето негативни коментари. 15/20 казват, че им е отнело повече време да разберат 

какво точно е представено на тези страници основно поради объркващи имена на 

осите на графиките (или липсващи такива). Въпреки тези недостатъци 19/20 казват, че 

тези страници са полезни и помагат за цялостното по-добро разбиране на 

потреблението на електроенергия.  

Всички участници във фокус групата оказват опростения енергиен одит, като лесен за 

попълване, а 13/20 го посочват като достатъчно надежден източник на информация. 

Половината участници упоменават, че може да има подобрения в графичния дизайн, 

но не дават конкретни предложения. 

Всички тези коментари ще бъдат взети предвид при бъдещото доусъвършенстване на 

съществуващата система. Планирано е и по-масово разпространение на софтуера и 

неговото тестване от по-голяма група от потребители. 

4.3.2 Разработване на шаблон за поведение на потребителите за ЕЕ 

В световен мащаб, сградите са отговорни за 30-40% от цялото потребление на 

първична енергия, като ползването на енергия с жилищно предназначение 

представлява по-голямата част него. Поради това увеличаването на ЕЕ в жилищния 

сектор се счита за една от ключовите стратегии за намаляване на изменението на 

климата в целия свят. 

Има три основни фактора, които влияят върху потреблението на домакинствата – 

тенденциите в потреблението, параметрите и информацията и обратната връзка.  

Голямо предизвикателство за потребителите е да променят своя начин на мислене и 

обичайното си поведение, залегнало в ежедневието им. Въпреки всички усилия, 

реализирани чрез информационни движения и интелигентни приложения за 

потребление на енергия, потреблението на енергия в домакинствата продължава да 

нараства. Мотивацията за подобряване на човешкото поведение в контекста на ЕЕ е 

от ключово значение, за да се даде възможност на хората да поемат контрола върху 

своето потребление.  
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Тук авторът представя шаблон (pattern) за промяна в поведението на потребителите, 

като използва ЕММО като източник на данни. Авторът смята, че поведението на 

потребителите има голяма стойност за ЕЕ, и има за цел да го докаже с този модел.  

Този модел може да се използва за проектиране, разработване и внедряване на 

инструменти и техники за ЕЕ от много заинтересовани страни, в т.ч .: 

 държавни органи / органи за регулиране на ЕЕ; 

 местни и централни администрации; 

 доставчици на комунални услуги. 

 

Различните целеви групи следва да прилагат този модел по различен начин, въз 

основа на своите непосредствени нужди. Въпреки това, сътрудничеството между 

всички заинтересовани страни може значително да ускори ЕЕ. 

 

Необходимо е изготвяне на стратегия, инициативи и планове за действие, така че 

потребителите да могат да станат по-осведомени в сферата, да разпознаят 

значимостта на своя собствен принос и да коригират своето лично потребление.  

Проблемът, към който този модел е насочен, е как да се променят потребителските 

нагласи и какви действия трябва да предприеме един мениджър, за да улесни 

промяната на поведението на потребителите за ЕЕ. 

Следните влияния имат нужда от решение: 
 
Нагласа, информация и поведенческо обществено образование. Ниското ниво на 

информираност относно собственото поведение, характеристиките на домакинствата и 

общите практики за ЕЕ на разположение на потребителя налагат неговата 

съпротивата за пестене на енергия.  

"Критична маса" на интелигентни измервателни уреди в жилищния сектор. 

Ниското ниво на прилагане на интелигентни измервателни уреди и оттам 

възможността за пряка и непряка обратна връзка допълнително забавя процеса на 

енергоспестяване.  

 

Хармонизирани правителствени политики. Бавният процес на изпълнение или 

неизпълнение на европейското законодателство в областта причинява допълнително 

забавяне на влизането в сила на "добри" практики за ЕЕ, които ще доведат до промяна 

в поведението на потребителите. 

Синергичен микс от култура на ЕЕ и съпротивление на потребителите. Ниската и 

слаба култура на иновативно енергийно потребление, съчетана със съпротивлението 

на потребителите да правят промени в начина си на живот, също са проблем.  

Събирането и обменът на информация и положителни практики за промяна на 
поведението на потребителите за ЕЕ е ключът към едно успешно решение. В този 
смисъл, има необходимост от: 
 

 увеличаване на информираността и осведомеността чрез образователни 

кампании и съвети за оптимизиране на потреблението и свързаните с тях 

разходи (например програми за лоялност на държавата/доставчиците на 
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комунални услуги или данъчни облекчения за възнаграждаване на 

потребителите за спестена енергия);  

 стремеж към общонационално внедряване на интелигентни измервателни 

уреди, които ще позволят подробна визуализация на информацията за 

потреблението и по този начин стимулиране на потребителите да предприемат 

действия (например прилагане на Директива 2012/27/ЕС, която призовава за 

"бързо" разпространение на горните измервателни уреди във всички държави-

членки на ЕС); 

 създаване на синергия между всички заинтересовани страни на национално и 

европейско равнище и усилие за разработване на задължителни 

правителствени разпоредби (напр. Стратегия на ЕС за 2020 г.); 

 комбиниране на всички решения по-горе, включително разработване на 

настолни и мобилно-базирани удобни за потребителите програми за ЕЕ, за да 

се стимулират потребителите да преодолеят инерцията на потребление 

(например началният модел EMMO и подобни инструменти). 

 

Прилагането на схемата за промяна на поведението на потребителите за ЕЕ ще има 
пряко въздействие върху гореспоменатите влияния, а именно: 
 

 образователните кампании ще направят потребителите по-осведомени за 
значението на спестяването на енергия, докато предлагането на стимули 
(предимно икономически) допълнително ще ги подтиква да потребяват енергия 
по-разумно; 

 внедряването на скъпа енергийна инфраструктура (интелигентни измервателни 
уреди) ще доведе до увеличаване на разходите на енергийните услуги за 
крайните потребители; 

 въпроси за сигурността, свързани с неприкосновеността на данните, могат да 
възникнат в следствие на разгръщането на ползването на интелигентни 
измервателни уреди; 

 задължителните държавните политики за увеличаване на ЕЕ ще доведат до 
общонационална осведоменост за ЕЕ и по този начин ще променят практиките 
и поведението на потреблението; 

 достъпните програми и инициативи ще стимулират потребителите да променят 

нагласата си, ще инициират промяна в поведението и ще приемат нова ЕКО-

иновативна визия. 

Горният модел може допълнително да се развива, за да отразява нуждите на другите 
заинтересовани страни по веригата на ЕЕ. Например, малките и средните 
предприятия, които са вторият най-голям потребител на енергия в европейската 
икономика, но чиито нужди често са пренебрегвани от съществуващите програми за 
ЕЕ.  
 
Модел на промяна в поведението, който да отразява нуждите на този сегмент, ще има 

значително въздействие върху техните енергийни нужди, както дори и най-малкото 

подобрение ще им даде значително конкурентно предимство. 

4.4 Разработване на онлайн въпросник и провеждане на 

количествено изследване 

За извършване на проучване сред потребителите на енергия в домакинствата и 

подобряване на ефекта от използването на ЕММО е разработен въпросник от 42 

въпроса. С този въпросник е направено проучване сред голяма група потребители в 
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България. Въпросникът е реализиран с продукта Lime и връзката към анкетата 

(http://survey.phls.uni-sofia.bg/index.php/159723/lang-bg) е разпространена в социални 

групи като LinkedIn и Facebook, както и редица други професионални мрежи.  

Пълният текст на въпросника може да бъде намерен в ПРИЛОЖЕНИЕ 5: Анкета за ЕЕ 

на домакинства. 

 

Фиг. 108: Въпросник за провеждане на количественото изследване 

4.4.1 Анализ на данните от количественото изследване  

Данните от проведеното анкетно проучване за изследване на потребителското 

поведение при консумацията на енергия са обработени, като е следван процеса, 

показан на фиг. 109. 

 

Фиг. 109: Процес на изследване на потребителско поведение 

Събиране и 
подготовка на 

данните от 
анкетата

Въвеждане и 
моделиране с IBM 

SPSS Modeler 

Анализ и 
обсъждане на 
резултатите

Изводи и 
предложения за 
подобряване на 

ЕММО

http://survey.phls.uni-sofia.bg/index.php/159723/lang-bg
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За целите на моделирането отново е използвана методологията CRISP-DM, а за 

обработка на изходните данни – инструменти на IBM SPSS Modeler. Представеният 

модел се базира на отговорите, получени от участниците в анкетата. Общият брой на 

участниците е 411, като трябва да се отчете обаче, че отговорите на значителна част 

от хората са непълни.  

Изследването е направено по множество променливи, получени от отговорите на 

поставените въпроси. Другият фактор, които трябва да бъде отчетен е, че 

участниците, които са отговорили пълно на анкетата са активни и грамотни 

потребители и получените резултати са оптимистични. 

За да се проучи мнението на потребителите са направени четири авто-

класификационни модела, по един за всеки от следните въпроси в анкетата: 

 Прилагате ли инициативи за ЕЕ? 

 Следите ли показанията на уредите си? 

 Променяте ли поведението си в зависимост от показанията на уредите? 

 Обучавате ли децата си за ЕСп? 

Предикторите, които са използвани при моделирането са всички въпроси от анкетата. 

Чрез Auto Classify Node се експериментира с всички модели, които са заложени в 

програмния продукт, като целевата променлива е качествена (бройна или редна). 

Поддържаните видове модели от SPSS Modeler включват C5, Logistic Regression 

(логистична регресия), Bayesian Networks (Бейсовски мрежи), Discriminant Analysis 

(дискриминантен анализ), KNN Algorithm (алгоритъм KNN), SVM, C&R Tree, QUEST, 

CHAID и Neural Net (невронна мрежа). 

В резултат на прилагането на Auto Classify Node са получени трите най-добри модела, 

разгледани по-долу за четирите въпроса по отделно. Представени са резултатите 

само от най-добрия модел за всеки от въпросите. 

 

ПРИЛАГАТЕ ЛИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЕЕ? 

Обичайните screenshots от моделите с предикторите и статистическите модели са 

показани на фиг. 110 , а на фиг. 111 са дадени трите най-добрите модела: 
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Фиг. 110: Модели на динамиката с предикторите и статистическите модели 

 

Фиг. 111: Модели на динамиката с предикторите и статистическите модели 
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Фиг. 112: Трите най-добрите модели, получени чрез Auto Classify Node 
  

Тези три модела са версии на т.нар. класификационни дървета, така че ние ще 

изследваме подробно само първото (най-доброто) дърво. 

Резултатите, които показват как най-добрият модел класифицира изследваните лица, 

са илюстрирани на фиг. 112.  

 

Фиг. 113: Коректно и некоректно класифицирани потребители 

Фиг. 113 показва, че всички лица, които са отговорили с „да“, са разпознати правилно 

от модела, докато голям процент от лицата, които са отговорили с „не“, са разпознати 

правилно, но една малка част е разпозната погрешно. Въпреки това общата точност на 

модела е 92,2% (виж. предходната фигура). 
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Фиг. 114: Резултати за отговорите на 51 респондента 

Значими резултати от този модел за валидни за отговорите на 51 респондента. Повече 

от половината от тях прилагат инициативи за ЕЕ – фиг. 114. Водещият фактор е броят 

на лицата в трудоспособна възраст (15-64 години), които живеят в домакинството. Ако 

в домакинството няма лица в трудоспособна възраст или има само едно такова лице, 

то тогава инициативи за ЕЕ не се прилагат.  

Когато в домакинството има две или повече лица в трудоспособна възраст, тогава 

втори по важност фактор се явява отговорът на това, дали електромерът има нощна 

тарифа. Тези, които не знаят или не се интересуват от това дали електромерът им има 

нощна тарифа, съвсем логично и не прилагат инициативи за ЕЕ.  

Другите, които знаят дали електромерът им има нощна тарифа, прилагат инициативи 

за ЕЕ, независимо дали електромерът има или няма такава. По-важното в случая е, че 

знаят и се интересуват, а не дали устройството има такава функционалност. 

Фиг. 115 показва C5 класификационното дърво на отговорите за прилагане на 

инициативи за ЕЕ. 
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Фиг. 115: C5 класификационно дърво прилагане на инициативи за ЕЕ 

СЛЕДИТЕ ЛИ ПОКАЗАНИЯТА НА УРЕДИТЕ СИ? 
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Следващите фигури - фиг. 116 и фиг. 117 показват моделите за отговорите на въпроса 

„Следите ли показанията на уредите си?“. 

 

Фиг. 116: Трите най-добри статистическите модела  
 

От трите най-добри модела два са разновидности на класификационни дървета, а 

третият е дискриминантният анализ. Отново най-добрият модел е С5. 

 

Фиг. 117: Коректно и некоректно класифицирани потребители 

Отново всички лица, които отговорят с „да“, са разпознати правилно от модела, докато 

една малка част от лицата, които са отговорили с „не“ е разпозната грешно. Общата 

точност на модела е 95,1%. 
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Фиг. 118: Резултати за отговорите респондентите 

Две трети от изследваните лица не следят показанията на уредите си. Най-важният 

фактор се оказва дали ползват централно отопление от ТЕЦ като средство за 

доотопляване. Тези, които използват централното отопление от ТЕЦ като средство за 

доотопляване, следят и показанията на уредите си – най-вероятно показанията на 

т.нар. „топломери“.  

За тези, които не ползват централното отопление от ТЕЦ като средство за 

доотопляване, втори по важност фактор се явява използването на енергоспестяващи 

крушки. Тези, които ползват енергоспестяващи крушки, не следят показанията на 

уредите си. Най-вероятно те считат, че употребата на енергоспестяващи уреди им 

гарантира ниска консумация и затова не смятат за нужно да следят показанията на 

уредите си. 
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Фиг. 119: C5 класификационно дърво за следене на показанията на уредите 
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ПРОМЕНЯТЕ ЛИ ПОВЕДЕНИЕТО СИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПОКАЗАНИЯТА НА 
УРЕДИТЕ? 

Следващите фигури фиг. 120 и фиг. 121 показват моделите за отговорите на въпроса 

„Променяте ли поведението си в зависимост от показанията на уредите?“. 

 

Фиг. 120: Модел със статистическите модели 
 

От трите най-добри модела отново два са разновидности на класификационни 

дървета, а третият е дискриминантният анализ. Отново най-добрият модел е С5. 

 

Фиг. 121: Коректно и некоректно класифицирани потребители 

Фигурата показва, че всички лица са разпознати правилно от модела, което означава, 

че общата точност на модела е 100,0%. Но трябва да се отбележи, че този въпрос е 
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задаван само на тези лица, които са отговорили, че следят показанията на уредите си, 

и затова, съвсем естествено, техният брой е много нисък – само 17 човека. 

 

Фиг. 122: C5 класификационно дърво за промяна на поведението в зависимост 

от показанията на уредите 

 

ОБУЧАВАТЕ ЛИ ДЕЦАТА СИ ЗА ЕСП? 
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Резултатите са представени в аналогична последователност на следните фигури: 
 

 

Фиг. 123: Трите най-добри статистически модели  
 

От трите най-добри модела отново два са разновидности на класификационни 

дървета, а третият е дискриминантният анализ. Най-добрият модел в случая обаче е 

CHAID. Коректността на модела е показана на фиг. 124. 

 

Фиг. 124: Коректно и некоректно класифицирани потребители 

Всички изследвани лица са разпознати правилно от модела, т.е. общата точност е 

100,0%. 
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Фиг. 125: Резултати за отговорите респондентите за обучение на децата 

Най-важният фактор, съвсем естествено, е наличието на лица в под трудоспособна 

възраст (0-14 години) в домакинството. Когато в домакинството има лица в под 

трудоспособна възраст, най-честият отговор е „да“. Когато в домакинството няма лица 

в под трудоспособна възраст, най-честият отговор е „нямам деца/децата ми не живеят 

при мен“.  

И за двете групи втори по важност фактори се явяват енергийните класове на уредите, 

като за домакинствата с лица в под трудоспособна възраст е важен класът на 

климатиците за отопление. В домакинствата с висок енергиен клас (А+++ и А++) 

децата не се обучават за ЕСп, може би защото домакинството, така или иначе, вече 

спестява от високия енергиен клас и няма нужда от допълнително обучение. В 

домакинствата със сравнително по-нисък енергиен клас на климатиците за отопление 

децата се обучават за ЕСп. 
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Фиг. 126: CHAID класификационно дърво прилагане на инициативи за ЕЕ 

ИЗСЛЕДВАНЕ С ВКЛЮЧВАНЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 
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При включване в изследванията на данните за консумацията на потребителите, които 

са участвали в анкетата, могат да се установят връзки между потреблението на 

електрическа енергия и предикторите, които са използвани в горните четири модела. 

На фиг. 127 и фиг. 128 са представени класификационните дървета от продукта SPSS 

Statistics за среднодневно дневно и среднодневно нощно потребления съответно.  

 

Фиг. 127: Среднодневно потребление 
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Фиг. 128: Среднонощно потребление 

4.4.2 Резултати, изводи и заключения от проведената анкета 

В тази глава бяха представени четири модела за поведението на потребителите на 

електричество в зависимост от отговорите на проведената анкета. Изследването е 

направено по множество променливи, получени от попълнените отговори, за 

съжаление обаче те са недостатъчни за да се направят статистически значими изводи.  

Общият брой на участниците, започнали да попълват анкетата е 411. Отговорите на 

значителна част от тях обаче са непълни, което дава възможност да се направи извод 

за чувствителността на темата, както и за ниската енергийна култура на участниците в 

проучването. Друг извод е, че участниците, които са отговорили пълно на анкетата са 

активни и грамотни потребители, а получените резултати са оптимистични. 

Независимо от горните изводи можем да заключим, че резултатите от анкетата 

показват същественото значение на процесите по обучение за подпомагане промяната 

на поведението на потребителите. Повишаването на осведомеността на крайните 

клиенти и увеличаването на тяхната заинтересованост относно нуждата от по-разумно 

потребление на енергия са ключови за бъдещото развитие на света. В тази връзка, 

представените в настоящата глава изследвания, разкриват огромния потенциал за 

иновации на процесите за ЕСп посредством използването на ИС.  

4.5 Изводи и заключения 

В настоящата глава бяха разгледани и съпоставени съществуващите инструментите, 

програмните езици и технологиите. На база на тази съпоставка бяха избрани 
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инструментите, които ще бъдат използвани за разработка на ИС, описана в настоящия 

дисертационния труд. 

Основният извод от проведените изследвания е, че разработената ИС за постигане на 

ЕСп ще доведе до значителни подобрения и повишаване на ефективността и 

ефикасността на процесите за крайните потребители на електрическа енергия, а от 

там и на всички заинтересовани страни. 

Получените модели от данните, събрани с анкетата, както и резултатите, дискутирани 

в предната точка, дават възможност да се направи изводът, че иновативни решения 

като ИС ЕММО могат да допринесат значително за повишаване на ЕЕ в 

домакинствата, както и за увеличаване на иновациите на бизнес процесите на 

организациите в енергийния сектор. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящия дисертационен труд беше проучено, изследвано и анализирано 

сегашното състояние в България и по света в областта на ЕЕ при крайните 

потребители – домакинствата. Извършен беше и детайлен литературен обзор на 

проблемната сфера и на вече познатите модели, методи и подходи за намаляване на 

енергопотреблението. Беше направена и класификация на енергийното потребление в 

зависимост от сектора, измерването, обекта и факторите, както и класификация на 

познатите методи за оценка на спестяванията. Бяха проучени и сравнени и 

софтуерните продукти за извличане на знания данни, използвани в дисертацията. 

Бяха предложени и методика и проект за моделиране на процесите на иновации в 

електроенергийната система. Беше създаден теоретичен модел за провеждане на 

енергиен одит и подобряване на цялостната ЕЕ при домакинствата. Моделът бе 

адаптиран за целите на настоящото изследване и разработен в детайли от автора на 

база методологията CRISP-DM. 

На база разработения модел за подобряване на ЕЕ беше проведен и експеримент, 

включващ както качествено, така и количествено изследване на данните, събрани по 

време на теста на пилотния проект. Данните бяха анализирани, използвайки 

софтуерният продукт IBM SPSS Modeler. На база получените резултати и изготвените 

модели беше реализирано софтуерно приложение за намаляване на ЕЕ при крайните 

клиенти – EMMO. 

Планираните направления за бъдещи изследвания включват разширяване обхвата на 

тестовия пример, навлизане и анализ на потреблението на ниво уред в едно 

домакинство и други. 

Широкият спектър на сега съществуващият алгоритъм позволява в бъдеще той да 

бъде доразработен и адаптиран, за да може да се използва и при други големи 

консуматори на енергия, като например малки и средни предприятия, транспортния 

сектор и други. 
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ОСНОВНИ ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
Основните приноси на дисертационния труд са представени в Таблица 12 по-долу: 

Принос Публикации 

 Проучени и анализирани са 

съвременното теоретично и 

практическо състояние на 

потреблението на електрическа 

енергия на домакинствата в 

България и по света и 

инструментите за моделиране, 

оценка и разработка на ИС. 

 

 Ruskov P., Bachvarov A., 

“Disruptive Innovations for the 

Energy System – Пробивни 

иновации в енергийната система”, 

ХТМУ, Юбилейна Научна 

Конференция с Международно 

Участие, 40 години катедра 

„Автоматизация на 

Производството”, 18 Март 2011г., 

София, България, рр. 141-144. 

 

 Ruskov P., Bachvarov A., 

“Strategies for Cooperation between 

Business and a Master’s Degree 

Education”, 8th International 

Contefence, Higher Education in 

Bulgaria and the Europe 2020 

Strategy, 17-18 June, 2011, IBS 

PRESS, 2011, ISBN 978-954-9432-

43-5, pp. 532-543. 

 

 Бъчваров А., Русков П. „EE – 

състояние, потребителско 

поведение и предизвикателства“, 

International Conference, 

Аutomatics and Informatics’07, 

Procееdings vol. III, School for 

Young Scientist, Business Process 

Management, October 3 – 6, 2011, 

Sofia, Bulgaria, ISSN 1313-1850, 

стр. 21-28. 

 Разработени са статистически 

модели за анализи на системата 

за потребление на електрическа 

енергия в България при крайните 

потребители и са проведени 

експерименти с тях. 

 Bachvarov A., Haralampiev K., 

Ruskov P. ”Business Analytics for 

Household Electricity 

Consumptions”. IV International 

Scientific Conference “E-

governance”, Sozopol, 2012, p. 103-

110. 

 

 Bachvarov A., Ruskov P., 

Haralampiev K., “Electricity End 
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Users’ Consumption Patterns in 

Different West Bulgarian Locations“. 

International Scientific Conference 

UNITECH’12, Gabrovo, 2012, vol. І, 

p. І-86-91. 

 

 Bachvarov A., Ruskov P., 

Haralampiev K., Apostolov S. “Utility 

Company Consumers Consumption 

Patterns Related to Illegal Customer 

Behaviour (Thefts)”. International 

Conference on Application of 

Information and Communication 

Technology and Statistics in 

Economy and Education, Sofia, 

2012. 

 

 Бъчваров А., Харалампиев К., 

Русков П. “Изследване на 

аномалиите в месечната 

консумация на електричество в 

зависимост от температурата“. ХХ 

Юбилеен Международен 

Симпозиум „Управление на 

топлоенергийни обекти и 

системи”, Банкя, 2012, c. 31-34. 

 

 Бъчваров А., Русков П., 

Харалампиев К., „Моделиране и 

верификация на аномалиите в 

месечната консумация на 

електричество в западна 

България“, 21-ви Международен 

Симпозиум – „Управление на 

топлоенергийни обекти и 

системи“, Ноември 7-8 2013 г., 

Банкя, България. 

 Разработена е методика и 

иновативни бизнес процеси за 

постигане на ЕСп, както и 

алгоритъм за измерване и 

намаляване потреблението на 

електрическа енергия. 

 Бъчваров А., „Моделиране на 

процесите на иновации в електро 

енергийната система“, Автоматика 

и Информатика, 2015, ISSN 0861-

7562 (приета за печат). 

 Проектиран и реализиран е 

софтуерен прототип на ИС ЕММО 

и се проведени експерименти с 

прототипа. 

 Petkov P., Bachvarov A., Ruskov P. 

“Information System SIZI for 

Electricity Theft Detection in 

Companies“. IV International 
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Scientific Conference “E-

governance”, Sozopol, 2012. 

 

 Бъчваров А., „Информационна 

система за постигане на 

енергийни спестявания“, 23-ти 

Международен Симпозиум – 

„Управление на енергийни, 

индустриални и екологични 

системи“, Май 14 – 15, 2015, 

София, България. 

 

 Разработен е шаблон за промяна 

в поведението на потребителите 

за ЕЕ и е проведена онлайн 

анкета за оценка на 

възможностите на ЕММО.  

 Ruskov P., Bachvarov A., Ilieva M., 

“Consumer Behavior Change 

Patterns for Energy Efficiency”, 

Viking PLoP Conference, 14-17 

May, 2015, Ribaritsa, Bulgaria. 

 

 

Таблица 12: Основни приноси на дисертационния труд 

С цел по-ясното разграничаване на основните приноси, последните са разделени в три 

групи, а именно: 

Обогатяване на съществуващи знания 

 Проучени и анализирани са съвременното теоретично и практическо състояние 

на потреблението на електрическа енергия на домакинствата в България и по 

света и инструментите за моделиране, оценка и разработка на ИС. 

 

Предлагане на нови подходи и модели 

 

 Разработени са статистически модели за анализи на системата за потребление 

на електрическа енергия в България при крайните потребители и са проведени 

експерименти с тях. 

 

 Разработена е методика и иновативни бизнес процеси за постигане на ЕСп, както 

и алгоритъм за измерване и намаляване потреблението на електрическа 

енергия. 

Приложение на научните постижения в практиката  

 Проектиран и реализиран е софтуерен прототип на ИС ЕММО и се проведени 

експерименти с прототипа. 
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 Разработен е шаблон за промяна в поведението на потребителите за ЕЕ и е 

проведена онлайн анкета за оценка на възможностите на ЕММО.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА 
По-долу са изброени част от дипломните работи, свързани с темата на дисертацията, 

на които авторът е ръководител: 

1. Петко Красимиров Петков, фак. N: 22648, Тема „Създаване прототип на ИС за 

откриване на кражба на електричество в електроразпределително 

дружество“.  

Целта е да се разработи прототип на ИС за моделиране на НТЗ в ЕД. Тази система 

накратко ще наричаме СИЗИ и по същество представлява интелигентна система, която 

на база на профили на абонати открива сходства и по този начин, подобно на човек, 

определя даден абонат като подозрителен или не. СИЗИ решава класически проблем 

– класификация на данни посредством установяване на шаблони с помощта на 

машинно обучение. Откритите от системата профили подлежат на проверка от ЕД. По 

този начин се подобрява ефективността на екипите ,извършващи проверки и се 

увеличава процентът разкрити нередности.  

2. Вергиния Нанкова Нанева, ФМИ, специалност: Технологично предприемачество 

и иновации в информационните технологии, Факултетен номер: M23559. Тема: 

„Разработка на уеб услуга и база от данни, предоставяща климатични и 

метеорологични данни за определени населени места“.  

Целта беше събраните и съхранени стойности да представляват своеобразен 

свободен архив на данни за климатичните и метеорологичните условия. Този архив е в 

състояние да спомогне за развитието на анализи и изследвания в области, за чиято 

дейност климатът е критичен фактор. В разработката на дипломния проект бяха 

описани и дефинирани нуждите от свободното наличие на архив от климатични и 

метеорологични данни. Нуждите за свободен достъп до данни за времето бяха 

разгледани както на глобално ниво, така и на регионално ниво.  

В разработката бе направен анализ на системи в Интернет, които свободно 

предоставят климатични и метеорологични данни за определени градове в България и 

по света. По определени показатели, бе направено сравнение на тези системи. Чрез 

софтуерната част на дипломния проект бе направено предложение за изготвяне на 

подходяща база от данни, която да съхранява данни за времето за предварително 

определени градове. Тази база данни се попълва чрез уеб услуга, която се стартира 

през определен интервал от време. В дипломния проект този период е 1 час. Данните, 

които се попълват в базата от данни, се извличат от Интернет и бяха разгледани 

източниците. За целите на софтуерната част на дипломния проект бяха избрани 

технологии, които бяха описани. Бе представен и начинът на тяхното използване, за 

успешното изготвяне на уеб услугата, която попълва базата от данни, предоставяща 

архив на климатични и метеорологични данни за определени населени места. Чрез 

екрани бе показано успешното изпълнение на тестовите сценарии, касаещи коректното 

функциониране на уеб услугата и адекватното попълване на базата от данни. По този 

начин бе представен начин, който да решава проблема – свободен архив на данни за 

климатичните и метеорологичните условия за определени градове в България и 

едновременно с това адекватна честота на попълване на данните. 
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3. Мартин Иванов Гогов , специалност: Технологично предприемачество и 

иновации в информационните технологии, факултетен № 22697. Тема на 

дипломната работа: „Проектиране и изграждане на на онлайн платформа за 

оценка и анализ на ЕЕ на сгради (спрямо стандартите, използвани в 

САЩ)“.  

Дипломна работа ще разгледа методологиите и съществуващи решения за оценка и 

анализ на ЕЕ на сгради, използвани в САЩ. Целта на дипломната работа беше да 

бъде проектирана и изградена цялостна платформа позволяваща моделиране на 

термалните процеси, протичащи в сградите, по методологиите използвани в САЩ, 

както и оценяване на енергийните разходи и възможните енергоспестяващи мерки. 

Изискване към платформата е да има възможност за използване на различни средства 

за моделиране на сградите от потребителя, интеграция със съществуващи CAD 

системи, както и възможност за провеждане на енергийни симулации с необходимата 

за тези цели детайлност на резултатите в зависимост от фазата на развитие на 

проекта.  

4. Владимир Върбанов Димчев , специалност: Технологично предприемачество и 

иновации в информационните технологии, факултетен № 22644, Тема: 

„Проектиране и изграждане на на онлайн платформа за оценка и анализ на 

ЕЕ на сгради (спрямо стандартите, използвани в ЕС)“. 

Дипломна работа разгледа различните методологии и съществуващи решения за 

оценка и анализ на ЕЕ на сгради, използвани в ЕС. Целта на дипломната работа беше 

да бъде проектирана и изградена цялостна платформа позволяваща моделиране на 

термалните процеси, протичащи в сградите, по методологиите използвани в ЕС, 

оценяване на енергийните разходи и възможните енергоспестяващи мерки, 

изчисляване на енергийния клас на сградите. Изискване към платформата е да има 

възможност за моделиране на сградите от потребителя в уеб среда, както и 

възможност за провеждане на енергиен анализ с необходимата за тези цели 

детайлност на резултатите в зависимост от фазата на развитие на проекта. 

5. Славина Руменова Собаджиева, специалност: Технологично предприемачество 

и иновации в информационните технологии, Факултетен номер: M23779. Тема: 

„Управление и моделиране на процесите в „умен дом“ (англ. „smart 

home“)”.  

Целта на дипломната работа беше проучването и анализиране на способи за 

постигане на ЕЕ в домовете на крайните потребители, както и дефинирането, 

проектирането и разработка на система за управление на процесите т.нар. 

интелигентен дом. Целта на такава система е да спомогне за повишаването на нивото 

на ЕЕ и ефикасното управление на различните устройствата за отопление. 
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