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Координация и контакт

Партньори

Компании, занимаващи се с настаняването

Доставчици на услуги

Управление на консорциума:  
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c/o empirica Gesellschaft f�r Kommunikations - 
und Technologieforschung mbH 
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53111 Бон, Германия
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За контакт:  
E-mail: Beca@empirica.com
Уебсайт на проекта:
http://www.beca-project.eu

Консорциумът ВЕСА се ръководи от организации, занимаващи се със социално настаняване,
публични компании, включващи доставчици на глобални ИТ и други услуги, оператори на 
дистрибуторска мрежа и изследователски институти, работещи в тази сфера.

Технологии
Технологиите, които ще се използват в пилотните обекти на ВЕСА, включват и цифрови
измервателни устройства за всички енергийни потоци и за водата, вградени изходи, мрежи
и интерфейс като домашни екрани, интернет портали, които използват мрежи със стандартни
и мобилни програмируеми логически контролери (PLC).

ИТ услуги  
за пестене на ресурси 
в сгради за социално настаняване

Този проект е частично финансиран от Програма за подкрепа на ИТ политиката  (ICT PSP) 
като част от Рамковата програма за конкурентност и иновации на ЕС.



BECA се стреми да подпомогне Европа да постигне
своите цели по отношение на парниковите емисии
като намали значително консумацията на енергия 
в областта на европейското социалното настаняване.

Накратко, проектът ще:

Разработи съвременни, базирани на
ИТ услуги, свързани с Информира-
ност за използваните ресурси (RUAS)
и Управление на ресурсите (RMS).

Осигури и оптимизира RUAS и RMS
решения, свързани с предоставяне на
информация за консумацията на 
енергия и нейното управление за 
наемателите в социалното настаняване
и техническия персонал на настанителните компании.

Ръководи и наблюдава влиянието на услугите на 
BECA върху поведението на наемателите по отношение
на консумацията на ресурси. 

•

•

•

Örebro 
430 dwellings 

Havírov 
72 dwellings  

Ruse 
120 dwellings Belgrade 

184 dwellings 

Torino 
671 dwellings 

Manresa 
108 dwellings 

Darmstadt 
688 dwellings 

ИТ услуги  
за пестене на ресурси 
в сгради за социално настаняване

Иновативни 
ИТ-базирани услуги

BECA ще разработи пълен комплект съвременни
услуги за RUAS и RMS:

Услугите за RUAS предоставят на наемателите
пряка навременна и разбираема информация за 
консумацията им на енергия/ вода.

Услугите за RMS управленски приложения за 
избягване на пиковата консумация на енергия и 
вода, оптимизират времето за консумация в зави-
симост от изискванията и тарифите на местния 
доставчик, управляват производството и дистри-
буцията на възобновяема енергия и подкрепят 
по-ефективното действие на системите.

•

•

Проектът BECA
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА

Повече от 5 000 наематели в 
пилотните сгради имат достъп до
ИТ-базирани услуги за ефективна 
консумация на енергия и вода.

20%  е очакваното намаление на 

BECA Информираност за използ-

 

Широко прилагане и употреба
на съвременни ИТ технологии на европейско 
ниво. 

Пилотни обекти
Балансът се постига като се търси решаване на
проблемите с консумацията и на водата, и на 
енергията с всички нейни ключови форми – 
електричество, газ и отопление, и се приложат 
тези пилотни услуги из цяла Европа.

Разработването на тези услуги се базира 
на различни сценарии: 
Развитие на съществуващите услуги
Пилотните обекти, които вече предлагат услуги за
съзнателна употреба на своите наематели ще включ-
ват нови ИТ функции за да подпомогнат наемателите
да променят своето потребителско поведение, а техни-
ческия персонал да управлява и оперира с енергийните 
системи по-добре.
Замяна на обикновените услуги с ИТ решения 
Това включва инсталиране на т.нар. умни измервателни 
устройства за оптимизиране управлението на информация
за консумацията на ресурси.

Трансфер на знания между партньорите 
Водещите обекти ще започнат да функционират по-рано
и ще осигурят примерни решения за другите.

Проектът е по инициативата за „Ефективно използва-
не на ресурсите в Европа” в рамките на стратегия 
Европа 2020 за намаляване на парниковите емисии 
и цели:

 20% намаляване на парниковите емисии; 
 20% повишаване на енергийната ефективност; 
 20% повишаване на възобновяемата енергия. 

Услугите на BECA попадат също и в сферата на 
действие на Европейска Директива 2009/72/EC, 
засягаща общите правила за електричеството във 
вътрешния пазар. Тя насърчава инсталирането на 
интелигентни измервателни състеми в рамките на 
по-малко от 10 години.

•
•
•

В същото време проектът поощрява необходимостта от
намаляване на консумацията на енергия в настанителния
сектор, която представлява 26% от консумацията на 
енергия на 27-те страни от ЕС (данни за периода 
1999 - 2006). 

Фокусът на този проект се поставя върху европейското 
социално настаняване, разполагащо с 21 млн. жилища, 
което е огромно предизвикателство пред проблема за
пестенето на енергия!

Следователно услугите на BECA допринасят за справяне 
с предизвикателствата на климата/енергията, използвай-
ки иновации на европейско ниво в сектора социално 
настаняване. 

Важни цифри
► Начална дата: януари 2011
► Продължителност: 3 години
► 18 партньори
► 7 европейски държави 
► Общ бюджет на проекта: € 5.55 M �
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BECA решава проблема с пестене на енергия в ЕС 

Чрез предлагане на услуги, засилващи 
целесъобразното потребление, наематели-
те ще имат възможността да контролират и 
намалят консумацията си на ресурси, 
използвайки интернет портали, домашни 
екрани, напомняния, SMS.

savings 

BECA ще насърчи 
инсталирането на 
ИТ-базирани устройства,
за да подобри 
ефективната употреба
на ресурсите 
в цяла Европа.

Организациите,
занимаващи се със 
социално настаняване
и техния технически 
персонал ще имат 
възможност да наблю-
дават и контролират 
разпределението и 
потреблението на 
ресурси. 

Спестете енергия
и вода 

консумацията в пилотните обекти. 

ване на ресурси и Управление
на ресурсите, предлагани от
BECA, са готови за разпространение в сектор 
социално настаняване в Европа.


