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1. Представяне на компанията

Балканика Енерджи АД е инженерингова компания, създадена с цел цялостна реализация 
на инвестиционни проекти в областта на опазването на околната среда и устойчивото развитие:

• Енергийна ефективност; 

• Енергия от възобновяеми и алтернативни източници, включително енергия от отпадъци (waste 
to energy);

• Системи за оползотворяване на органични отпадъци - малки и микро биогаз инсталации, суха и 
течна ферментация, компостиране; 



2. Проект OrbEEt

Проект OrbEEt (ORganizational Behaviour improvement for Energy Efficient adminisTrative 
public offices) е финансиран от Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации 
Хоризонт 2020. Проектът стартира през февруари 2015 г. и ще приключи през февруари 2018 г.

За изпълнението на проекта е създаден международен консорциум от партньори:

•Балканика Енерджи АД (България);

•Solintel (Испания); 

•Hypertech (Гърция); 

•Grindrop (Англия); 

•Boc Asset Management (Австрия);

•Coventry University (Англия); 

•Burghauptmannschaft Österreich (Австрия); 

•FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAT ERLANGEN NURNBERG (Германия);

•AYUNTAMIENTO DE ASPARRENA (Испания) и 

•Община Перник (България).



3. Цели на проект OrbEEt

ORBEET цели да постигне повишена енергийната ефективност, чрез промяна в поведението на 
потребителите и прогресивно подобряване на организационната ефективност, като същевременно 
енергийното потребление ще бъде оптимално балансирано  с бизнес процесите и предпочитанията на 
обитателите.

НАБЛЮДАВАНИ ПРОБЛЕМИ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ТЕХНИКИ

• Огромни различния между енергийния рейтинг на сградата/имота и действителния оперативен рейтинг;

• Не се взима предвид въздействието на поведението на обитателите върху енергийното представяне на 
сградата;

• Невъзможност на съществуващите техники да подтикнат крайните потребители към енергийно ефективна 
работа;  

• Необходима е по-широкообхватна рамка за оптимизация на използването на енергия; 

ИДЕНТИФИЦИРАНИ НУЖДИ

• Подобрени модели за оперативен рейтинг, които да бъдат адресирани към действителните условия в 
сградите; 

• Прецизно разпределение и оценка в реално време на индивидуалния принос на различните важни 
компоненти на сградата; 

• Управление в реално време на представянето на сградата, като се обърне специално внимание на бизнес 
процесите; 

• Рамка, ориентирана към крайните потребители, която да подтиква към промяна на поведението в посока 
създаване на устойчива околна среда; 



4. Предложено решение

Да се създаде сигурна рамка за систематичен оперативен рейтинг, която ще има възможност за мониторинг на 
сградата в реално време, ще измерва въздействието на различните дейности върху цялостното енергийно 
представяне на сградата и най-важното – ще има възможност за персонализирана обратна връзка, която 
цели да предизвика устойчиво поведение. Всичко това ще бъде реализирано чрез смесване на три парадигми: 

•Оперативен рейтинг на сградата (OR);

•Моделиране на бизнес процесите (BPM) и

•Промени в организацията на работа и поведението на обитателите.

За целта е разработен иновативен пакет от инструменти и приложения за крайните потребители, 
позволяващи: 

•Подобрено оценяване на енергийното представяне на сградата;  

•Рейтинг на представянето на сградата в реално време, включително бизнес процесите, и с включване ролята 
на обитателите, като един от най-важните параметри за енергийна ефективност в сградата; 

•Пакет от инструменти, които да мотивират и подкрепят промяна в поведението на хората в посока постигане на 
по-добра енергийна ефективност; 

 

OrbEEt системата използва по най-добрия начин съществуващите стандарти и методи за оперативен 
рейтинг на сгради (Operational Rating), за да разработи механизъм за извличане в реално време и изчисляване 
на детайлни данни за динамични параметри и съответно да осигури непрекъсната обратна връзка за 
настоящите стойности и оценки на оперативния рейтинг на сградата. 



5. ОrbЕЕt концепция - архитектура и основни елементи
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5. ОrbЕЕt концепция – 
архитектура и основни елементи: сензори
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СЕНЗОРИ

Сензор

Сензор

Сензор

Сензор

Сензор

Локални хъбове 
(центрове) за 

събиране на данни
Облачен хъб

Сензорите следят:

-Енергийна консумация;
-Нива на комфорт (температура,
осветеност, влажност на въздуха);



5. ОrbЕЕt концепция – архитектура и основни елементи: 
организационно моделиране с програма ADONIS
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МОДЕЛИРАНЕ 
НА БИЗНЕС 
ПРОЦЕСИ

Среда за дизайн на:
-Бизнес процеси
-Организации
-Ресурси
-Моделиране на информация за сгради
-Симулации и оценки



5. ОrbЕЕt концепция – архитектура и основни елементи: 
eDECs (обогатени енергийни сертификати), Wiki портал, игра
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eDECs

• Дисплеи в офисите: проектирани са да отразяват най-добрите практики в промяна на 
колегиалните норми към стимулиране на позитивна енергийна култура на работното 
място;. 

• Интранет портал: предоставя информация и позволява на потребителите да си 
взаимодействат със системата, стимулира ученето чрез постоянна обратна връзка; 

• Игра за смарт телефони: насърчава ангажираност чрез игра и стимулира промяна в 
поведението, чрез бърза обратна връзка и награди с използването на игрови 
механизми. 

INTRANET

OFFICE 
DISPLAYS



5. ОrbЕЕt концепция – архитектура и основни елементи: 
игра
 
В специално разработена за проекта игра, играчът е астронавт, който каца на непозната планета. 
За да оцелее, се нуждае от ресурси. Колкото повече енергия спестява реално на 
работното си място, толкова повече се увеличават ресурсите му в играта.
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ИГРА



6. ОrbЕЕt рамка
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6. ОrbЕЕt рамка
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Визуализация на енергийните 
данни в реално време

Визуализацията в реално време на 
оперативния рейтинг на сградата, 
заедно с наличието на исторически 
данни, са необходими за създаването на 
динамични енергийни сертификати 
(DECs), за да се опишат 
характеристиките, свързани с 
енергийните потоци и състоянието на 
различните подсистеми на една сграда. 

Промяна в поведението 

•Промяната в поведението разчита на 
предоставянето на своевременна и 
свързана с дейностите обратна връзка 
на работещите в сградата. 

•Приносът на потребителя се основава 
на ангажиране и потребителски опит, 
чрез еко-визуализации и екранни 
визуализации, за да се направят 
естетически приятни начини за 
представяне на необходимата 
информация и обратна връзка чрез 
няколко комуникационни канала. 



Цел: Визуализацията на състоянието на сградата чрез дисплеи с енергийни сертификати (DECs) подпомага създаването на  
енергийно ефективна среда, като позволява на управителите да дефинират отделните зони в сградата и да предприемат 
корективни действия за по-добра енергийна ефективност. Дисплеите с енергийни сертификати в проекта са с висока 
детайлност по отношение на пространство и време (пространствено-времеви филтри). Така могат да се докладват ключови 
параметри за процесите с различна детайлност и според индивидуалните предпочитания на заинтересованите лица, като:  

-KWh консумирани за сградата;

-KWh консумирани за m2;

-KWh консумирани за всеки вид устройство;

-Реално потребление спрямо еталонни точки 

и/или исторически данни;

-CO2 емисии;

-Визуализация на информация за бизнес процеси 

и предпочитания на обитателите;
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Обогатена визуализация на оперативния енергиен рейтинг на 
сградата за управителите на сградите/съоръженията

1
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Обогатена визуализация на оперативния енергиен рейтинг на 
сградата за управителите на сградите/съоръженията

1

Енергиен мониторинг
(Динамичен) Сензор

Информационен модел на сградата
(Статичен)
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ни
 д

ан
ни

Управител

Близо до реалното време

Интерпретация/Действие/Модификация

Модел/Планиране/Симулация



Цел: Информацията за бизнес процесите дава възможност на фасилити мениджърите и анализаторите на бизнес процесите 
да осъзнаят оперативното състояние на помещенията, да оценят организационния модел и да предприемат действия в 
посока създаване на енергийно ефективна среда. Целта е да се подобрят и оптимизират бизнес процесите - времевия 
бизнес цикъл, енергийната консумация, ресурсите, използваното пространство и др. Управителите (фасилити мениджърите) 
и анализаторите на бизнес процеси имат възможност да определят отделните зони в офисите, където потреблението е 
твърде голямо, и да извършат подходящи коригиращи действия, насочени към подобрена енергийна ефективност. 
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Визуализация на рейтинга на бизнес процесите
2
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Визуализация на рейтинга на бизнес процесите
2
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Цел: Обитателите на сградата са ангажирани, чрез приложения, да развиват интерес към адаптиране на 
енергийното си поведение, за да отговорят на персонални цели, които са им поставени. Чрез осигуряване на 
персонална обратна връзка на участниците в OrbEEt, се цели подобряване на действията им за постигане на 
енергийна ефективност. Персоналната информация за собствената им енергийна консумация, се очаква да  действа 
като мотивиращ фактор за постигане на промяна в поведението. Потребителските интерфейси показват кои 
енергийно ефективни мерки потребителите трябва да предприемат и какви последствия ще имат. 
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Директна персонализирана обратна връзка
3



Цел: Обитателите на сградата четат и научават най-добри практики, свързани с енергийното потребление, 
споделят информация и мисли с колеги, което стимулира позитивна енергийна култура на работното място. 
Мерките за енергийна ефективност са показани по графичен начин, с теоретични коментари за ключови 
аспекти, които да донесат дълбока промяна в поведението; практически действия, заедно с техническа 
информация за тези енергийно ефективни действия (какво / кога / защо да се направи), за да се предизвикат 
участниците в OrbEEt да започнат да действат правилно и по рефлексивен начин.
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Общи действия, подтикващи към промяна
4



Цел: Участниците в OrbEEt биват активно включвани в мотивационна рамка за подобряване на рейтинга си в 
съревнование, чрез предприемане на повече енергийно ефективни дейности. Целта на играта е да накара 
участниците в OrbEEt да бъдат постоянни в промяната на поведението си, чрез серии от предизвикателства и 
състезания. Участниците са мотивирани да предприемат повече енергийно ефективни дейности и да 
подобрят класирането си в състезанието.  Съответно те могат да дискутират и споделят съвети за това как са 
достигнали целите си и да сравняват представянето си с това на другите участници. 
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Игри, базирани на сравнения в социалните мрежи 
5



7. Изпълнение на проект ОrbЕЕt 

Изисквания към крайните потребители и 
бизнеса, и оценка на спецификите на 

енергийното представяне. Дефиниране на 
нуждите на крайните потребители, за да се 

създаде системна архитектура от високо ниво.

Анализ на изискванията

Дизайн и концептуална архитектура на 
ORBEET рамката, дефиниране на 
функционалните специфики на отделните 
компоненти. Разработване на отделните 
компоненти, от които се състои ORBEET 
рамката.

Дизайн и разработване на инструменти

Разработване на приложения за крайните 
потребители и внедряване на 

интегрирания ORBEET двигател, който да 
стимулира промяна в енергийнoтo 

поведение. 

Разработване на приложения 
& интеграция

Иновативното решение по проект 
ORBEET ще бъде валидирано в реално 
време за период от една година в четири 
сгради в различни географски региони 
(Испания, България, Германия & Австрия).

Валидиране на пилотните обекти и 
тестване

M    8

M    1 6

M    2 4

M    3 6
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7. Изпълнение на проект ОrbЕЕt

Валидиране

Оценяването е много важно за ORBEET, тъй като то е начинът за валидиране на разходната ефективност, технико-
икономическата приложимост и въздействието, което проектът ще създаде. ORBEET системата ще бъде валидирана в 
реално време в четири географски региона, с взимане под внимание на нуждите на различните заинтересовани страни. 

Музей Imperial Palace 
в Инсбрук/Австрия

Сграда на община 
Перник/ България

Сграда на община 
Аспарена/ Испания

Университетска киника
Ерланген/Германия
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7. Изпълнение на проект ОrbЕЕt  

Март 2017 г. е месец 25 от началото на проекта. 

Досега:

•Разработена е цялостната архитектура на системата;

•Инсталирани са сензори и измервателни 

устройства във всички пилотни обекти;

•Z-wave системата е тествана и калибрирана;

•Записват се данни за енергийната консумация в 

реално време от септември 2016, за да служат за сравнение;

•Разработен е софтуера;
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7. Изпълнение на проект ОrbЕЕt 

До края на проекта предстои:

•Пълно внедряване на системата в пилотните обекти;

•Обучение на потребителите;

•Тестване и калибриране;

•Валидиране;

•Оценяване – колко енергия ще се спести чрез промяна в организацията на работа и поведението на 
потребителите?

За повече информация: http://orbeet.eu/  

23

http://orbeet.eu/


Не забравяйте да ни харесате във Facebook!
Благодаря за вниманието!
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Балканика Енерджи АД

Email: 
office@balkanikaenergy.eu
Телефон: 02/4653291

The project leading to this application has received funding from the European Union’s 
Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 649753

mailto:office@balkanikaenergy.eu
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