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1 Въведение
Целта на GeoSEE Уеб-ГИС е да очертае райони в които има геотермални и друг вид ВЕИ, за да може
да се изчисли потенциала на електрическа енергия, който може да бъде произвеждан от тези
ресурси. Този инструмент може да бъде използван от местни администрации и ръководители като
им предостави необходимата информация при вземането на решения за производство на енергия от
ВЕИ.

Този наръчник описва характеристиките на GeoSEE Уеб-ГИС и показва наличната информация и
функции.

Системата се базира на съществуващи данни за геотермалните ресурси и за другите ВЕИ. Данните
бяха събрани и обработени по начин, който максимално да премахне различията в съществуващите
данни между страните и така, че да се направи приблизителна оценка на потенциала за
производство на ел. енергия от ВЕИ.

Настоящите данни очертават само приблизителния потенциал за производство на топлинна и
електрическа енергия за съответните региони, понеже те се основават на данни получени от
предишни или други проучвания и в последствие са обработени с цел стандартизиране на
информацията. За по-точна информация, моля да се обърнете към проучвания или институционални
данни в отделните държави.

2 Описание на данните
Данните за биомаса, слънчева енергия и геотермия са извлечени от интернет и институционални
сайтове, европейски проекти в областта на ВЕИ или от научни публикации. Анекс A (и Уеб-ГИС)
изброява източниците, от които данните са събрани.

Всяка страна в Уеб-ГИС има свой слой, както и по всяка тема отделните страни имат свои слоеве, но
няма слой, който да обединява информация от всички страни. Всеки слой има легенда, но за една и
съща тема, легендите са еднакви за всички страни, например температурата на 2000 м. дълбочина
има една и съща стойност: от 40 до 250 °C.

Таблица 1 показва темите и слоевете, които образуват Уеб-ГИС. За съжаление, не всички страни имат
всички слоеве.

Таблица 1 – Теми и слоеве

Тема Слой

Общ Административни граници (NUTS2 и NUTS3)
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Околна среда геология

Температура в °C на различни дълбочини

сондажи

извори
Геотермия

топлинен поток

Други ВЕИ

Горска биомаса (или енергия от горска биомаса)
Биомаса

Друг вид биомаса (или енергия от нея)

Слънце DNI-стойности и бъдеща слънчева зона

Потенциал за енергия от топлинния поток и горската биомаса

Потенциал за енергия от топлинния поток и друг вид биомаса

Потенциал за енергия от топлинния поток, горската биомаса и
друг вид биомаса

Потенциал за ел.
енергия

Потенциал за енергия от топлинния поток и слънчева енергия

Данните се отнасят за географските райони, които покриват пилотните области в проекта, а част от
данните с цел по-лесното им извличане са дадени за ниво NUTS2 (NUTS2 съдържа в себе си пилотния
обект) и са разделени по раонни нива NUTS3 (там, където е възможно).

Следващия параграф описва накратко как са направени слоевете. Това е само общо описание, тъй
като всяка страна има различни изходни данни от другите.

2.1 Общи данни

2.1.1 Административни граници
Както е описано по-горе,  границите на NUTS2, които съдържат пилотните райони бяха използвани за
райониране на всяка страна. Когато административните граници са налични на национално ниво, те
бяха използвани за очертаване на NUTS2 и NUTS3 слоеве. Бяха използвани NUTS2 и NUTS3 граници,
които са достъпни от  интернет страницата на Евростат.
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2.2 Данни за околната среда

2.2.1 Геология
Геологията за райони на ниво NUTS2 е използвана. В таблицата с атрибути, по-интересните данни за
геологията са запазени. Няма хомогенност сред информацията събрана от различните страни, затова
съдържанието на таблиците с атрибути и легендите са различни за всяка държава.

2.3 Геотермия

2.3.1 Температура в °C на различни дълбочини
Включена е информация за температурата на дълбочина 1000, 2000 и 3000 м., там където е налична.

В повечето случаи, данните са налични под формата на формат като изображение (напр. jpg, png).
Данните са съотнесени с картографски ГИС софтуер, чрез създаване на шейпфайлове. Таблицата с
атрибути на слоевете съдържа информация за температурата. Когато в оригиналното изображение
има температурен диапазон, е взета осреднена стойност.

2.3.2 Сондажи
В таблицата с атрибути на сондажите обикновено се съдържат името (на сондажа или местността),
както и друга информация, която е различна за отделните държави. В таблицата с атрибути,
информация на ниво NUTS2 и NUTS3 е добавено.

2.3.3 Извори
Както и при сондажите, така и в таблицата с атрибути на изворите обикновено се съдържа името и
някои други данни за тях и които данни са различни в различните страни. В таблицата с атрибути,
информация на ниво NUTS2 и NUTS3 е добавено.

2.3.4 Топлинен поток
В повечето случаи, данните са налични под формата на формат като изображение (напр. jpg, png).
Данните са съотнесени с картографски ГИС софтуер, чрез създаване на шейпфайлове. Стойността на
топлинния поток е посочена в mW/m².

За изчисляване на енергийното съдържание (в kWh/година и GWh/година) е допуснато, че
геотермалния басейн е с площ като очертаната територия (референтната зона за стойността на
топлинния поток) и че геотермалната помпа би работила 8000 часа в година (стойността е взета от
Документ 4.2, «Общи прогнозни стойности»).

Електрическата енергия е изчислена на база 20% от топлинната енергия (в GWh/година).
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Легендата за слоевете за топлинния поток (в mW/м²) е посочена в цветове и цветовите диапазони са
едни и същи за всяка държава.

2.4 Биомаса
Биомасата е разделена на горска биомаса и друг вид биомаса. Първата съдържа биомаса от
дърводобив в иглолистни и широколистни гори, както и от овощарство. Втората съдържа
селскостопански отпадъци (напр. слама, оризови люспи и т.н.).

В повечето случаи, информацията за биомасата е налична в таблицата със стойности, групирана по
административни единици. В някои случаи, информацията е дадена в тонове биомаса на година, в
други – като енергия, която може да бъде произведена от биомаса. В Уеб-ГИС информацията за
някои страни е в тонове, а за други в количество енергия.

При всеки случай, обаче в таблицата с атрибути на слоевете е показана информация за количеството
енергия. Когато за дадена страна е била налична информация само в тонове, то енергийното
съдържание бе изчислено, използвайки стойности за калоричност на биомасата, взети от “База
данни за биомаса и отпадъци” (https://www.ecn.nl/phyllis2/) (Енергиен научноизследователски
център на Холандия, 2011). От тези стойности е възможно да се изчисли топлинната енергия в
kWh/година и GWh/year, а след това електрическата енергия (в GWh) (изчислена на база 20% от
топлинната енергия).

2.5 Слънчева енергия
За изчисляване на топлинната енергия от слънце беше използвана стойността на „директното
нормално слънцегреене” (DNI). Данните са добити, чрез използване на инструмент, наречен
„Месечна радиация” от следния интернет адрес: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#. За
всеки административен градски център от ниво NUTS3 беше изчислена една стойност на DNI, и след
това стойността беше интегрирана за цялата област.

Промишлените зони са считани за потенциални райони, където може да се произвежда енергия от
слънце. Тези зони са добити от картата „Corine Land Cover” (ниво 1.2.1), а информация за
териториалното делене на ниво NUTS2 и NUTS3 бе добавена. След това, наличната територия за
монтаж на слънчеви колектори бе изчислена като 20% от цялата промишлена територия (данните са
добити от предишни проекти), а ефективността е осреднена на 50% (изчислено по формулата на
Астолфи) (Астолфи, Ксодо, Романо и Маки, 2011). След това бе изчислен и потенциала за
производство на електрическа енергия в GWh/година за всяка промишлена зона.
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Слоевете за енергия от слънце в Уеб-ГИС показват стойностите на DNI (kWh/м²) за промишлените
зони. Формулата за изчисляване на електрическата енергия е:

Потенциал за електрическа енергия (kWh/година) = DNI kWh/година/м2*м2
(концентрирана зона с колектори)*50%

2.6 Потенциал на електрическа енергия

2.6.1 Потенциал на енергия от топлинен поток и биомаса
Изчисляването на потенциала за електрическа енергия, която може да се произведе в резултат на
комбинирането на геотермална енергия и биомаса е представена в следните 3 слоя:

1. геотермия и горска биомаса;

2. геотермия и друг вид биомаса (отпадъци от земеделието);

3. геотермия в комбинация с горска и друг вид биомаса.

Процедурата за визуализиране на слоевете е една и съща и за трите случая и обединява геотермална
енергия със съответния вид биомаса, преизчислява се геотермалната енергия за новите зони и се
сумира потенциала за електрическа енергия.

2.6.2 Потенциал на енергия от топлинен поток и слънце
Потенциала за производство на електрическа енергия от тези два източника (геотермален и слънце)
бе изчислен, като към геотермалния потенциал бе добавен хипотетичния потенциал на производство
на електричество от промишлените зони. За по-добра представителност, геотермалните слоеве бяха
разделени на ниво NUTS3, а към това са добавени потенциалите на слънчева енергия от съответните
промишлени зони на съответните административни градски центрове на ниво NUTS3.

3 Потребителски интерфейс
Уеб-ГИС на GeoSEE е наличен на следния интернет адрес: http://www.geosee.eu/. В този параграф се
описват основните части на инструмента (Фигура 1).
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Фигура 1 – Потребителски интерфейс на GeoSEE Уеб-ГИС.

1. Навигационна лента: съдържа инструменти, които са необходими за предвижване върху
картата.

2. Карта: съдържа карта на GeoSEE Уеб-ГИС и видимите слоеве.

3. Списък на слоевете и легенда: показва списъка на слоеве и легенда на слоевете. Слоевете са
разделени на общи слоеве, които се съдържат във всички държави (като например
национални граници и пилотни обекти) и специфични слоеве които са специфични за всяка
държава поотделно.

4. Мащабиране към пилотните обекти: тази секция съдържа по един бутон за всяка пилотна
зона. С тези бутони може по-бързо да се мащабира към съответния пилотен регион..

5. Информационна лента: съдържа инструменти за визуализиране на таблиците с атрибути,
графики и данни, които могат да бъдат сваляни.
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3.1 Навигационна лента
Тя съдържа инструменти (изброени в Таблица 2), които са необходими за предвижване в
картата.

Таблица 2 - Инструменти

Мащаб на картата.
Стойностите за мащабиране са предварително
зададени, така че ако потребител въведе своя
стойност, то тя ще се трансформира до най-близко
зададената.
Ръка: ръчно предвижване
Активирайте този инструмент и след това
предвижвайте, като държите левия бутон на мишката

натиснат върху картата.
Мащабиране: увеличаване на мащаба.
Активирайте този инструмент и след това кликнете
върху картата или начертайте правоъгълник за
увеличаване на мащаба.

История на мащабирането: "обратно" и "напред"

Максимален обсег: показва цялата карта.
С този инструмент се връщата в изходна позиция.

3.1 Карта
Базовата карта е взета от данните на „Open Street Map” (OSM). Този проект създава и
разпространява безплатни географски данни за света (с лиценз „Open Data Commons Open
Database”). Инструментите за картата са изброени по-долу в Таблица 3

Таблица 3 – Инструменти за картата

Лента за въртене: за преместване на картата.
Кликнете върху желаната посока за преместване на картата.

Мащабиране: увеличете или намалете мащаба.
Кликнете върху“плюс” или “минус” за промяна на мащаба.

Стойност на мащаба: показва мащаба в километри на текущия изглед.
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Координати: показва координатите на курсора върху картата. Координатната
система е WGS84, а координатите са в десетичен формат.

Преглед: показва мащабираната зона.
Кликнете за да се визуализира преглед на картата.

Картата показва слоевете, които са маркирани в списъка „Слоеве”.

3.2 Списък на слоевете и легенда

3.2.1 Списък на слоевете
В полето със слоеве са визуализирани всички налични слоеве. Те са разделени на „Общи слоеве”
(държавни граници и пилотни райони) и “Специфични слоеве”. Последните са набор от слоеве, които
са специфични са всяка отделна държава.

Кликнете върху поле „Слоеве” за да се покаже списъкът със слоеве и след това върху име на държава
(Фигура 2) за да се покажат слоевете за нея; след това кликнете в кутийката за да маркирате слой за
визуализиране върху картата (Фигура 3).

Фигура 2 – Кликнете върху държава (напр. Италия) за да видите слоевете за Италия.
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Фигура 3 – Кликнете на кутийките за да маркирате слой за визуализиране върху картата.

При избор на няколко слоя едновременно, то върху картата ще се визуализира последно избрания
слой (като той покрива предишните).

3.2.1.1 Показване на специфична информация

За да се покажат специфични данни, кликнете върху даден слой и го изберете (Фигура 4) и след това
кликнете върху данните под слоя (Фигура 5).

Фигура 4 – Кликнете върху слоя за да се покаже специфична информация.
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Фигура 5 – След избор на слой (Фигура 4), кликнете върху специфичните данни, които излизат под него за
визуализиране на допълнителна информация.

Допълнителните данни са налични само за слоеве на картата.

3.3 Легенда на слоевете
Кликнете върху полето с легендата за да се покаже легендата на слоевете. Както и при списъка със
„Слоеве”, и тук е необходимо да се кликне върху държава за да се покаже легендата на слоевете.
(Фигура 6 и Фигура 7). Легендата може да бъде показана само за слоеве, които съществуват за
съответните държави.
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Фигура 6 – Кликнете върху име (напр. Италия) за да се покаже легенда на слоевете.

Фигура 7 – Легенда на видимите италиански слоеве.

3.4 Мащабиране към пилотните райони
С цел бързо показване на пилотните райони върху картата, кликнете върху бутона на желаното място
(Фигура 8). Акронимите са според NUTS-делението в ЕС (Номенклатура на териториалните единици
за статистика).
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Фигура 8 – Бързо мащабиране към пилотен район.

3.5 Информационна лента
Тази лента предоставя инструменти, с които се визуализира таблицата с атрибути на слоевете,
чертае се графика от данните в таблиците с атрибути, показва атрибутите на избрани параметри от
слоевете и може да бъдат сваляни данни.

За да се използват инструментите на тази лента, важно е първо да се избере държава и след това
слой на държавата (Фигура 9).

Фигура 9 – Изберете държава и слой от информационната лента.

3.5.1 Таблица с атрибути
След избор на „Държава” и „Слой”, кликнете върху бутон „Таблица” („Table”), за да се визуализира
таблицата с атрибути към съответния слой (Фигура 10).

From

To
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Фигура 10 – Таблица с атрибути за Словения – слой геология.

Когато изберете ред от таблицата, съответните стойности също се маркират и върху картата.
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Фигура 11 – Избран ред в таблицата и съответна характеристика, избрана на картата.

За да затворите таблицата, кликнете върху бутон .

В Приложение В са изброени таблиците с атрибути, които може да намерите.

3.5.1 Графики
Слоеве, които съдържат числови атрибути могат да визуализират графика със сумарна средна
стойност на даден атрибут. След избора на държава и слой, кликнете върху бутон „Графика(“Graph”)
за да излезе прозорец с графични инструменти  (Фигура 12).

Фигура 12 – Графична лента.

Изберете атрибут за „Категория” (x-оса), „Стойност” (y-оса) и вид на осредняването (сума или средно)
и кликнете върху бутон „Покажи” (Display) за да се визуализира графиката (Фигура 13). В поле
«Стойност» са изброени само числови атрибути.
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Фигура 13 – Атрибутна графика.

За да затворите прозореца с графики, моля натиснете бутон или бутон „Графика” (Graph).

3.5.2 Избор на функция
Този инструмент позволява избор на функция от слой. От информационната лента изберете
„Държава” и „Слой”, след това кликнете бутон „Избор на функция” (Sel.feat) и начертайте
правоъгълник върху картата (Фигура 14).
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Фигура 14 – Избор на функция.

Кликнете върху бутон „Таблица”, за да визуализирате атрибутите на избраната функция.

Фигура 15 – Атрибутна таблица на избрани функции.

За да изключите тази опция, натиснете върху бутон “Sel. Feat.”.

3.5.1 Сваляне на компютър
Всички слоеве могат да бъдат свалени на вашата локална машина. Изберете „Държава” и „Слой” от
информационната лента, след това кликнете върху бутон „Свали” (Download).
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Анекс A

I. Метаданни

В тази глава са изброени източниците на данни за Уеб-ГИС. Те са разделени по държави и слоеве.

I.1. България

Слой Източник

NUTS2
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature
/introduction?cookies=disabled

NUTS3
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature
/introduction?cookies=disabled

Пътища http://download.geofabrik.de/europe.html
Геология От предишно проучване в рамките на проект GeoSEE.
Хидрография http://download.geofabrik.de/europe.html
Горска биомаса http://www.bionic-project.eu
Друг вид биомаса http://www.bionic-project.eu/
Сондажи Проучване на партньора.
Извори Проучване на партньора.

T1000
Проучване на партньора. Изчислено е на база следното научно
проучване: Източник: Доц. Д-р. Станко Щраков
(http://www.shtrakov.net/RET_lect.html

T2000

Проучване на партньора. Изчислено е на база следното научно
проучване: Източник: Доц. Д-р. Станко Щраков
(http://www.shtrakov.net/RET_lect.html

T3000

Проучване на партньора. Изчислено е на база следното научно
проучване: Източник: Доц. Д-р. Станко Щраков
(http://www.shtrakov.net/RET_lect.html

Топлинен поток
http://www.geni.org/globalenergy/library/renewable-energy-
resources/world/europe/geo-europe/index.shtml

DNI http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php

I.2. Хърватска

Слой Източник

NUTS2
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature
/introduction?cookies=disabled

NUTS3
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature
/introduction?cookies=disabled

Пътища http://geoportal.dgu.hr/viewer/?baselayer=DOF
Геология http://deptsec.ku.edu/~ifaaku/jpg/Grgasovic/page_01.htm
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Слой Източник
Хидрография http://geoportal.dgu.hr/viewer/?baselayer=DOF

Горска биомаса

Ćosića, Stanićb, Duića. 2011. Geographic distribution of economics
potential of agricultural and forest biomass residual for energy use: Case
study Croatia. Energy, 36(4), 2017-2028.

Друг вид биомаса
Ćosića, Stanićb, Duića. 2011. Geographic distribution of economics
potential of agricultural and forest biomass residual for energy use: Case
study Croatia. Energy, 36(4), 2017-2028.

Сондажи Проучване на партньора
Извори -

T100

Energetski institut Hrvoje Požar. 2012. Potencijal obnovljivih izvora
energije. Koprivničko- križevačkoj županiji.
http://repam.net/uploads/repam/document_translations/doc/000/000/0
77/REPAM_studija_06_koprivnicko-krizevacka.pdf?2012

T1000

Energetski institut Hrvoje Požar. 2012. Potencijal obnovljivih izvora
energije. Koprivničko- križevačkoj županiji.
http://repam.net/uploads/repam/document_translations/doc/000/000/0
77/REPAM_studija_06_koprivnicko-krizevacka.pdf?2012

T2000

Energetski institut Hrvoje Požar. 2012. Potencijal obnovljivih izvora
energije. Koprivničko- križevačkoj županiji.
http://repam.net/uploads/repam/document_translations/doc/000/000/0
77/REPAM_studija_06_koprivnicko-krizevacka.pdf?2012

T3000
Dr. Peter Seibt. Geological and geophysical study and feasibility study for
Koprivnica. 30 September 2011.,42.

Топлинен поток

Kurevija, Golub. 2008. Iskorištavanje geotermijskih ležišta.
http://rgn.hr/~mgolub/radovi4web/ad-1/SKRIPTA-
GEOTERMALNA_ver_1.1.pdf

DNI http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php

I.3. Унгария

Слой Източник

NUTS2
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature
/introduction?cookies=disabled

NUTS3
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature
/introduction?cookies=disabled

Пътища http://download.geofabrik.de/europe.html

Геология http://onegeology-europe.brgm.fr/geoportal/viewer.jsp

Хидрография http://download.geofabrik.de/europe.html

Горска биомаса

Elbersen, Boywer, Kretschmer. 2012. Atlas of EU biomass potentials:
Summary for policy makers. Biomass future project.
http://www.biomassfutures.eu/work_packages/work_packages.php
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http://bisyplan.bioenarea.eu/html-files-en/02-01.html

Друг вид биомаса

Elbersen, Boywer, Kretschmer. 2012. Atlas of EU biomass potentials:
Summary for policy makers. Biomass future project.
http://www.biomassfutures.eu/work_packages/work_packages.php
http://bisyplan.bioenarea.eu/html-files-en/02-01.html

Сондажи

Image provided by the partner, but also available at:
http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/fav/favm/favm02.h
tm

Извори -

T500

Balázs. 2012. A geotermikus energia hasznositási lehetöségel az Észak-
alföldi régió agrárgazdaságában.
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/131870/2012 -
PhD %C9rtekez%E9s_Mell%E9kletek_Kulcs%E1r Bal%E1zs-
t.pdf;jsessionid=9665FD1839E8E2FD253096EEA60F82F3?sequence=7

T1000

Balázs. 2012. A geotermikus energia hasznositási lehetöségel az Észak-
alföldi régió agrárgazdaságában.
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/131870/2012 -
PhD %C9rtekez%E9s_Mell%E9kletek_Kulcs%E1r Bal%E1zs-
t.pdf;jsessionid=9665FD1839E8E2FD253096EEA60F82F3?sequence=7

T2000

Balázs. 2012. A geotermikus energia hasznositási lehetöségel az Észak-
alföldi régió agrárgazdaságában.
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/131870/2012 -
PhD %C9rtekez%E9s_Mell%E9kletek_Kulcs%E1r Bal%E1zs-
t.pdf;jsessionid=9665FD1839E8E2FD253096EEA60F82F3?sequence=7

Топлинен поток

Image provided by the partner, but also available at:
Geotermikus energiahasznositas nemezetkosi es hazai helyzete, jovobeni
lehetosegei Magyarorszagon
https://www.yumpu.com/hu/document/view/9997780/a-geotermikus-
energiahasznositas-nemzetkozi-es-hazai-helyzete-/39

DNI http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#

I.4. Италия

Слой Източник
NUTS2 http://www.pcn.minambiente.it/PCNDYN/catalogowfs.jsp?lan=it
NUTS3 http://www.pcn.minambiente.it/PCNDYN/catalogowfs.jsp?lan=it
Пътища http://www.pcn.minambiente.it/PCNDYN/catalogowfs.jsp?lan=it
Геология http://sgi.isprambiente.it/geoportal/catalog/content/OGC/wfservice.pag

e

Хидрография http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/download-mais/

Горска биомаса http://www.atlantebiomasse.enea.it/
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Слой Източник
Друг вид биомаса http://www.atlantebiomasse.enea.it/
Сондажи http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/geotermia/pozzi/irg_pozzi

.asp

Извори http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/geotermia/inventario/sorg
enti/sorgenti.asp

T1000 http://vmigg.iit.cnr.it/wm_geothopica/map.phtml?winsize=large&langua
ge=it&config=

T2000 http://vmigg.iit.cnr.it/wm_geothopica/map.phtml?winsize=large&langua
ge=it&config=

T3000 http://vmigg.iit.cnr.it/wm_geothopica/map.phtml?winsize=large&langua
ge=it&config=

Топлинен поток http://vmigg.iit.cnr.it/wm_geothopica/map.phtml?winsize=large&langua
ge=it&config=

DNI http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php

I.5. Македония

Слой Източник
NUTS2 Партньор.

NUTS3 Партньор.

Пътища Партньор.

Геология Партньор.

Хидрография Партньор.

Горска биомаса -

Друг вид биомаса

Biomass Energy Europe project. 2010. Harmonization of methodologies
for estimation and sustainable incorporation of biomass and other res in
municipal and national strategies for energy development. Proceedings of
a Workshop, Skopje 2010.

Сондажи Проучване на партньора.

Извори Проучване на партньора.

Температура -
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Топлинен поток Проучване на партньора

DNI http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#

I.6. Румъния

Слой Източник

NUTS2
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature
/introduction?cookies=disabled

NUTS3
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature
/introduction?cookies=disabled

Пътища Предоставено от партньора

Геология Предоставено от партньора

Хидрография Предоставено от партньора

Горска биомаса
Maps and databases on the biomass potential. Penetration of Small-Scale
Biomass and Solar Technologies project.
http://www.fao.org/uploads/media/biomass_maps_databases.pdf

Друг вид биомаса

Elbersen, Boywer, Kretschmer. 2012. Atlas of EU biomass potentials:
Summary for policy makers. Biomass future project.
http://www.biomassfutures.eu/work_packages/work_packages.php
http://bisyplan.bioenarea.eu/html-files-en/02-01.html

Сондажи -
Spring -

Температура -

Топлинен поток

Demetrescu, Andreescu. 1994. On the thermal regime of some tectonic
units in a continental collision environment in Romania. Tectnophysics
230, 265-276.
http://www.geo.edu.ro/sgr/mod/downloads/PDF/Demetrescu-TPh-
1994.pdf

DNI http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#

I.7. Сърбия

Слой Източник
NUTS2 http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=321
NUTS3 http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=321
Пътища http://download.geofabrik.de/europe.html
Геология -
Хидрография http://download.geofabrik.de/europe.html
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Слой Източник

Горска биомаса

Vasiljević Aleksandar. 2013. Potencijali za proizvodnju biomase kao
obnovljivog i ekološki prihvatljivog izvora energije.
http://www.cesid.org/images/1370506283_Potencijali%20za%20proizvod
nju%20biomase_%20Aleksandar%20Vasiljevic.pdf

Друг вид биомаса
Предоставено от партньора.
http://www.vtsnis.edu.rs/predmeti_2012/alternativni_izvori_energije/aie
_vezbe_2013_9.pdf

Сондажи Предоставено от партньора.
Spring Предоставено от партньора.
Температура -
Топлинен поток http://www.iene.gr/3rdSEEED/articlefiles/Session_IX/Fytikas.pdf

DNI http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php

I.8. Словения

Слой Източник
NUTS2 www.e-prostor.gov.si/fileadmin/BREZPLACNI_POD/RPE/UE.zip
NUTS3 www.e-prostor.gov.si/fileadmin/BREZPLACNI_POD/RPE/UE.zip
Пътища http://download.geofabrik.de/europe.html
Геология http://onegeology-europe.brgm.fr/geoportal/viewer.jsp
Хидрография http://www.diva-gis.org/datadown
Горска биомаса http://servizi.terraria.com/biopole/
Друг вид биомаса http://servizi.terraria.com/biopole/
Сондажи -
Извори -
T1000m http://www.geo-zs.si/UserFiles/File/geoterm_karta.jpg

Топлинен поток
http://www.geo-zs.si/UserFiles/677/Image/Geotermalne_karte/q-topo-
k_v2011nov.jpg

DNI Данните са предоставени от партньора
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Анекс B

I. Тълкуване на съкращенията

В този раздел са изброени полета с атрибути от таблиците, чието значение може да е неясно.
Полетата са в азбучен ред.

Поле Значение

brn_m2 Пустееща земя в м².

bld_m2 Застроена площ в м².

brn_th_kwh Потенциал на слънчева енергия от пустееща земя в kWh/година.

brn_el_kwh Потенциал на енергия от пустееща земя в kWh/година.

bld_th_kwh Потенциал на слънчева енергия от застроени площи в kWh/година.

bld_th_kwh Потенциал на електрическа енергия от застроени площи в kWh/година.

arb_dm_t_y Горска биомаса в сухо вещество/тонове/година.

avr_t3000 Средна температура на дълбочина от 3000 м в °C

avrcr_ktoe Приблизителен енергиен потенциал от земеделска продукция в kTOE/година
(килотон нефтен еквивалент).

avrpr_ktoe Приблизителен енергиен потенциал от резитба в kTOE/година (килотон нефтен
еквивалент).

avrst_ktoe Приблизителен енергиен потенциал от слама в kTOE/година (килотон нефтен
еквивалент).

cf_dm_t_y_ Горска биомаса от иглолистна дървесина в сухо вещество/тонове/година.

co_area_m2 Площ в кв.м. за слънчеви колектори.

code_06 Код по Corine Land Cover VI.

cornst_t_y Биомаса в тонове/година от царевични стъбла.

cornst_toe Потенциал на енергия от царевични стъбла в TOE/година (тон нефтен еквивалент).

cr_avr_gwh Потенциал на топлинна енергия от земеделски култури в GWh/година
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cr_avr_kwh Потенциал на топлинна енергия от земеделски култури в kWh/година

cr_el_gwh Потенциал на електрическа енергия от царевични стъбла в GWh/година.

cr_el_gwh Потенциал на електрическа енергия от земеделски култури в GWh/година.

cr_el_kwh Потенциал на електрическа енергия от земеделски култури в kWh/година.

cr_th_gj Потенциал на топлинна енергия от царевични стъбла в GJ/година.

cr_th_gwh Потенциал на топлинна енергия от царевични стъбла в GWh/година.

crop_ktoe Потенциал на топлинна енергия от земеделски култури в kTOE/година (килотон
нефтен еквивалент).

dni_kwhm2y DNI стойност в kWh/м²/година

en_el_GWh Потенциал на електрическа енергия в GWh/година.

en_el_kWh Потенциал на електрическа енергия в kWh/година.

en_th_GWh Потенциал на топлинна енергия в GWh/година.

en_th_kWh Потенциал на топлинна енергия в kWh/година.

fb_avr_gwh Среден потенциал на топлинна енергия от горска биомаса в GWh/година.

fb_avr_kwh Среден потенциал на топлинна енергия от горска биомаса в kWh/година.

fb_dm_t_y Общо горска биомаса в сухо вещество/тонове/година.

fb_el_gwh Потенциал на електрическа енергия от горска биомаса в GWh/година.

fb_el_kwh Потенциал на електрическа енергия от горска биомаса в kWh/година.

fb_en_pj Поъенциал на енергия от горска биомаса в PJ/година.

fb_ktoe Потенциал на топлинна енергия от горска биомаса в kTOE/година (килотона нефтен
еквивалент).

fb_m3 Стойност на горската биомаса в м³.

fb_th_gj Потенциал на топлинна енергия от горска биомаса в GJ/година.

fb_th_gwh Потенциал на топлинна енергия от горска биомаса в GWh/година.



29

fb_th_kwh Потенциал на топлинна енергия от горска биомаса в кWh/година.

fb_toe Стойност на потенциалната енергия от горска биомаса показана в TOE/година (тона
нефтен еквивалент).

fb_t_y Горска биомаса в тонове/година.

fh_dm_t_y Биомаса от обвивки на плодове в сухо вещество/тонове/година.

frtrtw_t_y Биомаса от клони на овощни дървета в тонове/година.

frtrtw_toe_y Потенциал на енергия от клони на овощни дървета в TOE/година (тона нефтен
еквивалент).

gp_dm_t_y Биомаса от гроздови джибри в сухо вещество/тона/година.

gp_th_kwh Потенциал на топлинна енергия от биомаса от резитба на грозде в kWh/година.

hf_el_GWh Потенциал на електрическа енергия от геотермален източник в GWh/година.

hf_img_val Стойност на топлинния поток (диапазон от стойности).

hf_mw_m2 Стойност на топлинния поток в мW/м².

hf_th_GWh Потенциал на енергия от геотермален топлинен поток в GWh/година.

hw_dm_t_y Горска биомаса в сухо вещество/тонове/година.

in_area_m2 Промишлена зона в м².

nfb_dm_t_y Общо друг вид биомаса в сухо вещество/тона/година.

nfb_el_gwh Потенциал на електрическа енергия от друг вид биомаса в GWh/година.

nfb_el_kwh Потенциал на електрическа енергия от друг вид биомаса в kWh/година.

nfb_th_gwh Потенциал на топлинна енергия от друг вид биомаса в GWh/година.

nfb_th_kwh Потенциал на топлинна енергия от друг вид биомаса в kWh/година.

nfb_t_y Друг вид биомаса в тонове/година.

nuts_id Европейски NUTS кодове.

nuts2 Европейски NUTS2 кодове.
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nuts3 Европейски NUTS3 кодове.

or_dm_t_y Биомаса от маслинови клонки в сухо вещество/тонове/година.

orchpru_kwh Потенциал на топлинна енергия от биомаса добита от овощни дървета в
kWh/година.

pr_avr_gwh Среден потенциал на топлинна енергия от биомаса добита от овощни дървета в
GWh/година (килотона нефтен еквивалент).

pr_avr_kwh Среден потенциал на топлинна енергия от биомаса добита от овощни дървета в
kWh/година (килотона нефтен еквивалент).

pr_dm_t_y Биомаса от резитба в сухо вещество/тонове/година.

pr_el_gwh Потенциал на електрическа енергия от биомаса от резитба в GWh/часове.

pr_el_kwh Потенциал на електрическа енергия от биомаса от резитба в kWh/часове.

prun_ktoe Потенциал на топлинна енергия от биомаса от резитба в kTOE/година (килотона
нефтен еквивалент).

rh_dm_t_y Биомаса от оризови обвивки в сухо вещество/тонове/година.

s_el_gwh Потенциал на електрическа енергия от слънце в GWh/година.

s_th_gwh Потенциал на топлинна енергия от слънце в GWh/година.

st_avr_gwh Среден потенциал на топлинна енергия от слама в GWh/година.

st_avr_kwh Среден потенциал на топлинна енергия от слама в kWh/година.

st_dm_t_y Биомаса от слама в сухо вещество/тонове/година.

st_el_gwh Потенциал на електрическа енергия от слама в GWh/година.

st_el_kwh Потенциал на електрическа енергия от слама в kWh/година.

str_th_kwh Потенциал на топлинна енергия от слама от житни растения в kWh/година.

straw_ktoe Потенциал на топлинна енергия от слама в kTOE/година (килотона нефтен
еквивалент).

straw_t_y Биомаса от слама в тона/година.

straw_toe Потенциал на енергия от слама в TOE/година (тона нефетен еквивалент).
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sum_el_gwh Потенциал на електрическа енергия от обединение на различни ВЕИ в GWh/година.

sum_th_gwh Потенциал на топлинна енергия от обединение на различни ВЕИ в GWh/година.

t1000m_5 Температура на 1000 м дълбочина в °C закръглена така, че да може да се дели на 5.

t1000m_c Температура на 1000 м дълбочина в °C.

t100m_c Температура на 100 м дълбочина в °C.

t2000m_5 Температура на 2000 м дълбочина в °C закръглена така, че да може да се дели на 5.

t2000m_c Температура на 2000 м дълбочина в °C.

t3000m_5 Температура на 3000 м дълбочина в °C закръглена така, че да може да се дели на 5.

t3000m_c Температура на 3000 м дълбочина в °C.

tob_t_y Биомаса от тютюневи стъбла в тона/година.

tob_toe Потенциална енергия от тютюневи стъбла в TOE/година (тона нефтен еквивалент).

tot_dm_t_y Общо биомаса в сухо вещество/тона/година.

tot_t_y Сбор на биомасата в тонове/година.

vinest_t_y Биомаса от лозови пръчки в тонове/година.

vinest_toe Потенциална енергия от биомаса от лозови пръчки в TOE/година (тона нефтен
еквивалент).

ws_el_gwh Потенциал на електрическа енергия от биомаса от пшенична слама в GWh/година.

ws_th_gj Потенциал на топлинна енергия от биомаса от пшенична слама в GJ/година.

ws_th_gwh Потенциал на топлинна енергия от биомаса от пшенична слама в GWh/година.


