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ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ, СЪКРАЩЕНИЯ И КОНВЕНЦИИ 
 Дефиниция на използваните термини и 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.  

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. Примери за пробивни модели на дейности са Apple и Spotify в областта на 

музиката, Amazon в областта на книгите и стоките за дълготрайна употреба и други.  

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

внимание както теоретично, така и практически. 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]. 

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

инструменти за непрекъснато повишаване на ефективността и ефикасността на 

процесите в организацията. 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]. 

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. 

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 
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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 

политическата и икономическа обстановка в света, обуславя нуждата от по-енергийно 

ефективно потребление на енергия при крайните потребители – домакинствата. В 

повечето случаи, обаче, 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].  

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].  

В тази връзка, дисертацията разглежда проблемната област за повишаване на ЕЕ при 

домакинствата, като в процеса обхваща изследване на нуждите, проблемите и 

спецификите в тази област, наличието на вече съществуващи решения и тяхното 

приложение. Тя 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. 
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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. 

Уводният раздел представлява кратък обзор на проблемната област, като запознава 

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

определя основната задача на дисертацията – разработване на подобен иновативен 

модел. Въведението съдържа и информация за поставените 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. 

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]. Към момента делът на 

потреблението на домакинствата в страните членки на Европейския съюз („ЕС“) 

представлява около 26% от цялото потребление [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. 

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.  

След отчитането на тези и редица други подобни фактори, авторът 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].  
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Фиг. 3: Енергийна интензивност в Европа и България [EPEC, 2013] 

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 достатъчно, за да се достигне средното 

равнище за Европейския съюз („ЕС“) до 2020 г. Необходими са спешни и ефективни 

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

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 на жилища е 

годишното потребление 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%. 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. 

1.1.3 Класификация на потреблението на енергия 
За целите на планираните в настоящия дисертационен труд изследвания, авторът 

прави следните класификации на потреблението на енергия в зависимост от различни 

критерии [Bachvarov A., 2011]: 

 в зависимост от секторът, където се употребява енергията; 

 в зависимост от измерването на консумация на енергия; 
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 в зависимост от обекта на измерване на консумацията на енергия; 

 в зависимост от факторите, които влияят на потребителското поведение; 

 в зависимост от методите за оценка на спестяванията; 

 в зависимост от етикета за ЕЕ на уредите. 

1.2 Опити за решение, достижение и дефицит  
В тази си част дисертацията разглежда и анализира съществуващите модели за 

намаляване на енергийното потребление при домакинствата. Идентифицира 

плюсовете и минусите им и прави изводи за приложимостта, с цел подобряване 

характеристиките на предложеното 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, или т.нар. шаблони за 

потребителско поведение [Geels. W., 2005].  

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.  

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. Предложената ИС 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.  

1.3 Методология за изследването  
За целите на дисертационния труд са използвани различни методологии на научно-
изследователската работа, избрани на база на характера на решаваните задачи.  
 
За решаване на задачите, свързани с проучване, изследване и анализ на проблемната 
област - съвременното състояние на научните трудове и постижения в областта, е 
използван метода на систематичното литературно проучване [Tranfield, 2003]. Този 
метод представлява своеобразен литературен обзор, който позволява 
идентифицирането, оценката и синтезирането на проблема по максимално обективен 
и ефективен начин. 
 

Количественото изследване се базира на методологията CRISP-DM (Cross Industry 
Standard Process for Data Mining), която описва стандарт на процеса на извличане на 
знания от данни [Chapman P., 2000]. CRISP-DM е създадена от консорциум от 
компании по проект на ЕС през 1997 г. и представлява йерархичен модел на процес, 
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съдържащ групи от задачи, описани на четири абстрактни нива (от общо към частно): 
фази, общи задачи, специализирани задачи и инстанции на процес – фиг. 17. 
 

 

 

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

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. На база на 

съвременните информационни източници, проучване на съществуващите добри 

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

процесите в дадена организация: 

 Установяване на: (i) фокуса на изследването и обхвата на процесите; (ii) 

определяне на основните метрики за процесите; (iii) съгласуване на 

дефинициите и въпросниците за проучването. 

 Събиране на: (i) количествени данни за избраните процеси; (ii) изучаване на 

добри практики вътре и извън енергийната фирма. 

 Анализиране на: (i) тенденциите в световен мащаб; (ii) избраните добри 

практики; (iii) ключови наблюдения и препоръки за усъвършенстване. 

 Обсъждане и дискутиране на процесите със: (i) спонсорите на процесите; (ii) 

потребителите на процесите; (iii) собствениците на процесите. 

 Адаптиране: (i) използване на добрите практики за усъвършенстване на 

процесите; (ii) изграждане на дългосрочни стратегии и план за действие. 

При осъществяването на изследването се използват следните техники: 

 Въпросници – общи и специфични за отделните процеси; 
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 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. 

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 и техните характеристики, необходимо, за да се потвърдят направените 
чрез количественото изследване хипотези. Повечето продукти за извличане на знания 
от данни са комерсиални и за тяхното прилагане в изследването е нужно закупуване 
на лиценз. IBM SPSS Modeler и IBM SPSS Statistics са инструментите, избрани за 
работа 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. Разпространява се в три варианта: IBM SPSS 

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

2012a].  

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]. 

1.5.3 Обзор на софтуерни продукти за разработване на ИС 
HTML е езикът, който е използван за разработване на ИС, предмет на настоящия 

дисертационен труд. XHTML е най-разпространеният език за разработка на фронт енд 

на уеб приложения и се поддържа от всички интернет браузъри. 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. JavaScript е избран и за разработка на настоящата ИС. 

1.6 Изводи и заключения  
В главата са разгледани дефинициите за ЕЕ, съществуващите теоретични и 

практически модели за нейното подобряване. Избрана е и методиката 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. Идентифицирани са и основните предимства и разлики на подобни 

информационни системи, спрямо тази, представена в дисертацията. 

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

при крайните потребители 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. Главата представя проведените от автора 

изследвания и представя заключенията, който убедително налагат нуждата от промяна 

в модела на работа на електроенергийната система. 

2.1 Процес на изследване на потребителското поведение 
Процесът на изследване на потребителското поведение при консумацията, използван 

в настоящата дисертация е показан на фиг. 32 по долу: 

Фиг. 32: Процес на изследване на потребителско поведение 

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. Процесът на откриване на 
нетипично потребление е представен на фиг. 33. 
 

 

Фиг. 33: Процес на откриване на нетипично потребление 

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, 

авторът има 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 се изчислява продължителността на периода в дни. Въз 

основа на показанията на измервателните уреди се изчислява потребената 

електрическа енергия. След това се изчисляват средно дневното потребление. По 

този начин се добавят към базата данни нови 198 променливи, състоящи се от 

средните дневни и нощни потребления. След това се изчислява общата сума на 

средно дневното потребление на всички потребители за всеки месец поотделно. За 

оценяване на общото потребление за даден месец се умножава средната сума за 

месец януари по 31, средната сума за месец февруари по 28 (29) и т.н.  

По този начин се получават 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 се моделират тези два динамични реда с IBM SPSS Modeler и правим 

прогнози до края на 2013 г. Сравнение на модела на динамиката на дневната 

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

 
Изводът е, че при моделирането на динамиката на дневната консумация в София по-

добри резултати се получават без отчитането на средните дневни температури, докато 

при 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.  

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. Изследването е 

направено на база логиката на изследването за моделиране на динамика на 

потреблението. 

В резултат на анализа се установяват 130 потребители с аномална консумация – 63 с 

пощенски кодове и 67 без пощенски кодове. Това е 3% от всички първоначални 

аномалии. Например град Перник, който е градът с най-много първоначални аномалии 

- 444 – фиг. 53. 
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Фиг. 53: Пример за резултати от аномалии на аномалиите за код 2300 (Перник) 

 
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 процесите в 

електроенергийната система. 

2.4 Изследване на аномалиите в месечната консумация в зависимост 

от температурата 
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. 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. 

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. На база изследването 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”. 
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Фиг. 61: Описателни характеристики на аномалните потребители по населени 
места 

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.  

2.5 Модели на потребление, свързанo с незаконно поведение на 

потребителите  
Нетехническите загуби, по-известни като кражби, представляват все по-важен проблем 

за електроразпределителните дружества, тъй като последните са изправени пред все 

по-строг законодателен контрол и непрекъснато намаляващи маржове. Целта е да се 

научим как да идентифицираме показателните за незаконно поведение модели с цел 

ранно откриване, предотвратяване и ограничаване на подобни действия.  

За постигането на тази цел, настоящият анализ комбинира резултатите от академичните 

изследвания на приложимите най-добри практики, емпиричните изследвания, базирани 

на реални данни и аналитичните резултати, получени чрез използването на съвременен 

статистически софтуер. 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.  

Кражби са открити при потребителите в почти половината от изследваните случаи, в 

зависимост от входните данни, 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.  

Тъй като класификационното дърво е много голямо, на фиг. 66 е показан само фрагмент 

от него. 
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Фиг. 66: C5 Kлaсификационно дърво 

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  

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  

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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Иновацията в предложената методика се основава на адаптиране на стандартния 

процес на извличане на знания от бази данни към спецификите на конкретния проект. 

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. 

 Дейности, изпълнени от потребителя за подобряване на ЕЕ – консултиране 

и препоръки за промяна на поведението 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. 
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Фиг. 85: Основни функционалности на ЕММО 

3.2 Изисквания към ИС 
Софтуерът за постигане на ЕСп 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; 

 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; 
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 Мащабируемост; 

 Производителност. 

3.2.1 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.  

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, EMMO дава възможност на потребителите да подобрят своята ЕЕ, 

предлагайки препоръки за намаляване на енергийните загуби. 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.  

3.3.1 Обща архитектура на системата 
Софтуерът 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).  

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. 

3.3.2 Модули на приложението  
Системата ще включва общо две части: 
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Таблица 8: Технологии и библиотеки за реализация на всеки от модулите 

Системната архитектура е модуларна, многослойна и ще следва утвърдени стандарти.  

Реализираната система ще се базира изцяло върху базов софтуер с отворен код. 

Използваните системи са следните: 

 Debian 6.0; 

 PostgreSQL 9.x. 

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. 

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. 
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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 

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 откритите 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 – разбиране на бизнеса за ЕСп, оценка на ситуацията за ЕЕ, 

подготовка на данните за ЕСп, моделиране на ИС, оценка и внедряване на ИС (фиг. 83). 

В тази връзка, фиг. 98 илюстрира подпроцесите на моделиране на ИС.  
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Фиг. 98: Подпроцеси на моделиране на ИС  

 

3.5 Изводи и заключения 
На база направения литературен обзор на състоянието на проблемната област, модела 

на процеса и проведеното изследване, е 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 

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. 

За разработване на ЕММО са избрани стандартни технологии – тип приложение, 

операционна система, приложение за уеб сървъра, база данни, средства за разработка 

4.2 Разработка на софтуера 
Софтуерната платформа 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.  

Потокът на обмен на информация в ИС е графично изобразен на фиг. 105 по-долу. 

 

Фиг. 105: Процес на обмен на информация в ЕММО  
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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. 

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. 

 

Фиг. 106: Началната страница на системата 

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 

От бизнес гледна точка, ЕММО е получил одобрението на Opower, американска 

компания лидер в поведенческите мерки като мерки за подобряване на ЕЕ. 

Алгоритъма на ЕММО е официално одобрен и включен като самостоятелна методика 

за оценка на спестявания, постигнати чрез промяна в поведението на потребителите, 

одобрен от Агенцията за Устойчиво Енергийно Развитие (www.seea.government.bg/bg).  

Прототипът е тестван от фокус група от 20 човека – 17/20 човека твърдят, че 

платформата е интересна и биха я използвали. Основно посочени като положителни 

характеристики бяха визуализациите на сметките за електричество и сравненията с 

предходната година, както и съветите за ЕЕ.  

http://www.seea.government.bg/bg
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4.3.2 Разработване на шаблон за поведение на потребителите за ЕЕ 

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. 

 
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. Направено е проучване сред голяма група потребители в 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.  

 

Фиг. 108: Въпросник за провеждане на количественото изследване 

4.5 Изводи и заключения 

Представени четири модела за поведението на потребителите на електричество в 

зависимост от отговорите на проведената анкета. Общият брой на участниците, 

започнали да попълват анкетата е 411 – 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.  

http://survey.phls.uni-sofia.bg/index.php/159723/lang-bg
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В настоящата глава са разгледани и съпоставени и съществуващите инструментите, 

програмните езици и технологиите. На база на тази съпоставка са избрани 

инструментите, които ще бъдат използвани за разработка на ИС. 

Основният извод 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. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В настоящия дисертационен труд е проучено, изследвано и анализирано сегашното 

състояние в България и по света в областта на ЕЕ при крайните потребители – 

домакинствата. Извършен е детайлен литературен обзор на проблемната сфера и на 

вече познатите модели, методи и подходи за намаляване на енергопотреблението. 

Направена и класификация на енергийното потребление в зависимост от сектора, 

измерването, обекта и факторите, както и класификация на познатите методи за 

оценка на спестяванията. Проучени и сравнени са софтуерните продукти за извличане 

на знания данни. 

Предложени са и методика и проект за моделиране на процесите на иновации в 

електроенергийната система. Създаден е теоретичен модел за провеждане на 

енергиен одит и подобряване на цялостната ЕЕ при домакинствата. Моделът е 

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 са проведени качествено и 

количествено изследване на данните, събрани по време на теста на пилотния проект. 

Данните са анализирани, използвайки софтуерният продукт IBM SPSS Modeler. На 

база получените резултати и изготвените модели е 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 алгоритъма позволява в бъдеще той да 

бъде доразработен и адаптиран, за да се използва и при други големи консуматори на 

енергия, като например малки и средни предприятия, транспортния сектор и други. 
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