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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Въведение 

 

Повишаването на енергийната ефективност е един от основните инструменти, които водят до 

постигането на заложените цели на държавната политика в областта на икономиката и 

енергетиката не само на национално ниво, но и на местно. Общините, като потребители на 

енергия, имат съществена роля в развитието на енергийната ефективност чрез изпълнението 

на заложените в планове, програми и проекти енергоспестяващи мерки за намаляване на 

енергийната консумация.  

Реализацията на общинските програми за енергийна ефективност води до: 

o намаляване на зависимостта на общините от доставка на енергия и енергоносители; 

o намаляване разходите за енергия и съответно повишаване на жизнения стандарт и 

качеството на живот; 

o повишаване конкурентоспособността на местната икономика; 

o откриване на иновативни производства и нови работни места; 

o ограничаване на негативното въздействие върху околната среда и климата. 

 

Енергийната ефективност означава извличане на максимална полза от всяка единица енергия 

чрез възпитаване на съответното енергийно поведение у потребителите и използване на 

модерни технологии за задоволяване на ежедневните енергийни потребности. Тя е най 

ефективният начин за спестяване на енергия и намаляване на емисиите на парникови газове в 

атмосферния въздух.  

Енергийната ефективност може да се представи и като измерител за разумното използване на 

енергията, което представлява функция от повишаване на ефекта от дейностите, свързани с 

потребление на енергия, при същевременно намаляване на разходите за това без загубата на 

енергиен комфорт.   

Енергийната ефективност, като елемент от политиката по устойчиво развитие, води до: 

o намаляване разходите за горива и енергия; 

o повишаване сигурността на снабдяването с енергия; 

o подобряване на топлинния комфорт; 

o намаляване емисиите на парникови газове. 

 

Изготвянето на общински програми за енергийна ефективност е задължителна част от 

държавната политика по енергийна ефективност и налага участието на съответните 

регионални и местни структури. Общинските програми за енергийна ефективност целят да се 

намали нивото на енергопотребление в обектите – общинска собственост (сгради, инсталации, 

улично осветление и др.), като по този начин да се даде пример на населението и бизнеса с 

оглед генериране икономия на енергия в бита и индустрията. 

 

Предвидените в настоящата програма мерки по енергийна ефективност имат за цел политиката 

по енергийна ефективност да се превърне в приоритетна на територията на Община град 

Добрич, като по този начин се повишат икономическия растеж и жизнения стандарт на 

населението на Общината и се подпомогне опазването на околната среда. 

 

 

1.2.Основание за разработване  

 

 Изготвянето на общинските програми за енергийна ефективност, както и на програмите 

за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници и биогорива, е един от 

приоритетите на кохезионната политика на Европейския съюз за периода до 2020 г. Чрез 

устойчиви енергийни проекти и стратегии за изпълнението на тези програми, кохезионната 
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политика превръща екологичните предизвикателства – осигуряване качество на атмосферния 

въздух, намаляване изменението на климата и управление на ресурсите, във възможности за 

развитие на регионите и превръщането им в по-атрактивно място за инвестиции и създаване 

на нови работни места. 

Като продължение на тази политика, Директива 2012/27/ЕС относно енергийната 

ефективност, въведена в българското законодателство с новия Закон за енергийната 

ефективност (обн., ДВ, бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г.), предвижда в т.18, че 

държавите-членки следва да насърчават общините и другите публични органи да приемат 

интегрирани и насочени към устойчиво развитие планове за енергийна ефективност с ясни 

цели. 

Въвеждането на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност в българското 

законодателство със сега действащия Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ) на практика 

поставя местните власти в Република България в ситуация, при която всяка една от общините 

да приеме нова, актуална програма за енергийна ефективност, съответстваща на изискванията 

на Директивата и на ЗЕЕ, а именно: 

o реализацията на дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност в 

съответствие с Националния план за действие по енергийна ефективност 2014 – 2020г., 

водещи до икономии на енергия не само в крайното, но и в първичното потребление на 

енергия; 

o изпълнение на индивидуални цели за енергийни спестявания, като част от 

националната задължителна цел за енергийни спестявания на Република България до 

2020 от страна на т.нар. „задължени лица – търговци с енергия“ при крайните клиенти 

на енергия, към които принадлежат и общините; 

o въвеждане на допълнително изискване, освен енергийната ефективност на сградния 

фонд на общините, да се повиши и енергийната ефективност на уличното осветление (за 

общини с население над 20 000 души). 

 

По силата на чл. 12, ал. 1 – ал. 3 от ЗЕЕ държавната политика в областта на енергийната 

ефективност се изпълнява от всички държавни и местни органи, като за целта тези органи 

разработват и приемат програми по енергийна ефективност, съответстващи на целите, 

заложени в: 

1. Националната стратегия по енергийна ефективност на Република България; 

2. Националния план за действие по енергийна ефективност 2014 -2020 г.; 

3. Националния план за сгради с близко до нулево потребление на енергия, националния план 

за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните и/или охлаждани сгради – 

държавна собственост, използвани от държавната администрация. 

4. Националната дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение на мерки 

за подобряване на енергийните характеристики на сградите от обществения и частния 

национален жилищен и търговски сграден фонд. 

Програмите по енергийна ефективност се разработват при отчитане на стратегическите цели 

и приоритети на регионалните планове за развитие на съответните райони, изготвяни на 

основание чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие, както и въз основа на перспективите 

за устойчиво икономическо развитие на съответните райони за икономическо планиране. 

По аргумент от чл. 12, ал. 4 от ЗЕЕ, средствата за изпълнение на програмите по енергийна 

ефективност се осигуряват в рамките на бюджетите на държавните органи и на общините. 

 

Настоящата програма е структурирана съгласно Указанията на Агенцията за устойчиво 

енергийно развитие.  
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2. ПОЛИТИКА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРИЛОЖИМИ                        

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

 

Целите за повишаване на енергийната ефективност са конкретизирани в Енергийната 

стратегия на Република България до 2020 г. Основният стремеж е намаляване на енергийната 

интензивност на брутния вътрешен продукт с 50% до 2020 г. спрямо базисната 2005 г. 

Настоящата програма е изготвена в съответствие с новото европейско законодателство в 

областта на енергийната ефективност и е съобразена със: 

 

Стратегия „Енергетика 2020” на Европейския съюз (Трети либерализационен 

пакет в енергетиката „Енергетика и климат“) 

През 2007 г. Европейският съвет прие нови енергийни цели до 2020 г., т. нар. „триада 20-20-

20” за повишаване на енергийната ефективност в крайното енергийно потребление с 20 %, 

увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно енергийно 

потребление с 20% и намаляване, в резултат на това, на емисиите на парникови газове в 

атмосферния въздух с 20% спрямо базисната 1990 г. 

Тези цели са насочени към ефективното използване на ресурсите на Европа, като се направят 

важни промени в начина, по който в държавите-членки на Европейския съюз се произвежда и 

консумира енергия и се основават на постигнатото до този момент в областта на енергийната 

политика. 

 

Директиви на Европейския съюз за енергийна ефективност 

Европейското право в областта на енергийната ефективност включва седем директиви и девет 

регламента, които са транспонирани в българското законодателство в Закона за енергийната 

ефективност. Две от директивите са тясно свързани с енергийния мениджмънт в общините - 

Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 

2012/27/ЕС относно енергийната ефективност 

 

Директива 2010/31/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. 

относно енергийните характеристики на сградите 

Целта на Директивата е да се подобрят енергийните характеристики на сградите в рамките на 

държавите-членки на Европейския съюз, като се вземат предвид външните климатични и 

местни условия, както и изискванията за параметрите на вътрешния въздух при стриктно 

спазване на съотношението „разходи-ефективност“. 

Директивата въвежда изискване за привеждане на съществуващия сграден фонд в държавите 

– членки до „сгради с близко до нулево потребление на енергия“. Това означава подобряване 

на енергийните характеристики на сградите до максимално възможния клас на 

енергопотребление по скалата на класовете за енергопотребление за съответната сграда, в 

зависимост от действащите технически правила и норми към датата на въвеждането й в 

експлоатация, плюс задължителното условие за оползотворяване на енергия от възобновяеми 

източници за задоволяване на енергийните потребности на обитателите на сградата. 

Директивата въвежда и критерии по отношение на: 

o общата методологична рамка за изчисляване на цялостните енергийни характеристики 

на сгради и части от тях; 

o прилагане на минимални изисквания по отношение на енергийните характеристики на 

нови и съществуващи сгради, сградни компоненти и външни ограждащи елементи 

o на сградата, които подлежат на основен ремонт; 

o енергийно сертифициране на сгради и части от тях. 

 

Директива 2012/27/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 25 октомври 

2012 г. относно енергийната ефективност 

Основната цел на тази Директива е да допринесе за постигане на целите на Европейския съюз 

за повишаване на енергийната ефективност в крайното енергийно потребление на държавите-

членки до 31 декември 2020 г. с 20 % чрез: 
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o изготвяне на национална дългосрочна стратегия за саниране на обществения и 

частен сграден фонд; 

o задължително реновиране на 3% годишно от пълната разгъната застроена площ (РЗП) 

на държавните сгради над 250 кв.м, а за общинските сгради това е пожелателно; 

o въвеждане на схеми за задължения за енергийната ефективност, осигуряващи 

изпълнението на националната цел за енергийни спестявания от страна на т.нар. 

„задължени лица – търговци с енергия“, между които тази цел се разпределя като 

индивидуални цели за енергийни спестявания, подлежащи на изпълнение чрез: 

- сключване на договори за реализация на енергийноефективни услуги при крайните 

клиенти на енергия; 

- внасяне на парични средства от страна на търговците с енергия в специализирани 

фондове за енергийна ефективност; 

- прехвърляне на енергийни спестявания; 

- насърчаване използването на т.нар. „ЕСКО модел“, представляващ финансова схема за 

насърчаване реализацията на енергоспестяващи мерки при крайните клиенти на 

енергия чрез реализацията на договори с гарантиран резултат; 

- въвеждане на система за управление по енергийна ефективност (енергиен 

мениджмънт), включително енергийни обследвания, като част от прилагането на 

програмата по енергийна ефективност от публичните органи и органите на местната 

власт и местното самоуправление. 

 

Пътна карта за енергетиката до 2050 г. 

През декември 2011 г. Европейската комисия прие Пътна карта за енергетиката, която има 

за цел понижаване на въглеродните емисии до 2050 г., като същевременно се подобри 

конкурентоспособността на икономиката и сигурността на доставките на енергия за 

Европа. Ключов елемент за изпълнението на тази цел е реализацията на политиката по 

енергийна ефективност. 

 

Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. 

Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. отразява визията за развитие на 

сектор „Енергетика“ при отчитане на европейската визия в тази област, както и на 

политиките по енергийна ефективност и оползотворяване на енергията от възобновяеми 

източници. 

 

Стратегия „Европа 2020” 

Тя залага на три основни приоритета: 

1) интелигентен растеж - изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации; 

2) устойчив растеж - насърчаване развитието на екологична и конкурентоспособна 

икономика с по- ефективно използване на ресурсите; 

3) приобщаващ растеж - стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да 

доведе до социално и териториално сближаване, както и нейните пет основни цели: 

- заетост за 75% от населението на възраст 20-64 години; 

- инвестиции в научно изследователската и развойна дейност в размер 3% от брутния 

вътрешен продукт на Европейския съюз; 

- постигане на целите „20/20/20“ по отношение на енергетиката и климата; 

- съкращаване на емисиите въглероден диоксид с 20% в сравнение с нивата от 1990 г.; 

- увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно 

потребление на енергия с до 20% и намаляване в резултат на това на консумацията на 

енергия, произведена по конвенционален способ с 20%. 

 

Закон за енергийната ефективност 

Въвеждането в българското законодателство на Директива 2012/27/ЕС относно 

енергийната ефективност със сега действащия ЗЕЕ поставя редица предизвикателства пред 
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т. нар. „задължени лица – търговци с енергия“, както и пред общините в качеството им на 

крайни клиенти на енергия. 

Съгласно чл. 14 от ЗЕЕ, за подпомагане изпълнението на националната цел за енергийна 

ефективност се въвежда схема за задължения за енергийни спестявания, която да осигури 

постигането на обща кумулативна цел за спестена енергия при крайното потребление на 

енергия до 31 декември 2020 г. 

 

Закон за енергетиката 

Със Закона за енергетиката на кметовете на общини се възлагат следните задължения: 

- да изискват от енергийните предприятия на територията на общината прогнози за 

развитието на потреблението на електрическа и топлинна енергия и природен газ, 

програми и планове за електроснабдяване, топлоснабдяване и газоснабдяване; 

- да осигуряват изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на мрежите 

и съоръженията за външно осветление на територията на общината за имоти - общинска 

собственост; 

- да предвиждат в общите и подробните устройствени планове благоустройствени 

работи, необходими за изпълнението на инвестиционните програми на енергийните 

предприятия за развитие на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. 

 

Закон за устройство на територията 

Едно от основните изисквания на Закона за устройство на територията (ЗУТ) е т.нар. 

„шесто изискване към строежите“ – изискването за енергийна ефективност (вж. чл. 169, ал. 

1, т. 6 от ЗУТ), въведено в ЗУТ през 2005 г. С въвеждането на това изискване дейностите, 

свързани с реализация на инвестиционни намерения в областта на строежите, в това число 

и дейностите по изпълнение на енергоспестяващи мерки, бяха поставени на съвършено 

нова основа. 

Национални стратегически документи, планове и програми 

o Протокол от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата; 

o Енергийна стратегия на Република България; 

o Първи национален план за действие по енергийна ефективност 2008 - 2010 г.; 

o Втори национален план за действие по енергийна ефективност 2011 - 2013 г.; 

o Национален план за действие по енергийна ефективност 2014 - 2020 г.; 

o Годишен отчет за изпълнението на Национални план за действие по енергийна 

ефективност за периода от 2014 – 2020 г.; 

o Национален план за действие по промените в климата; 

o Стратегия за финансиране изолациите на сгради за постигане на енергийна 

ефективност и план – програма за нейното изпълнение; 

o Национална програма за развитие „България 2020”; 

o Общински план за развитие 2014 – 2020 на Община град Добрич.  

 

Подзаконови нормативни актове в областта на енергийната ефективност 

- НАРЕДБА № РД-16-347 ОТ 02.04.2009 г. за условията и реда за определяне размера и 

изплащане на планираните средства по договор с гарантиран резултат, водещи до 

енергийни спестявания в сгради – държавна и/или общинска собственост; 

- НАРЕДБА № РД-16-932 ОТ 23.10.2009 г. за условията и реда за извършване на 

проверка на водогрейни котли и на климатични инсталация по чл. 27,ал. 1 и чл. 28, ал.1 

от Закона за енергийната ефективност и за създаване, поддържане и ползване на базата 

данни за тях; 

- НАРЕДБА № Е-РД-16-647 от 15.12.2015 г. за определяне на съдържанието, 

структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация; 

- НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, 

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради; 

- НАРЕДБА № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и 

енергийните характеристики на сградите; 
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- НАРЕДБА № Е-РД-04-3 от 04.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на 

енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на 

постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното 

оценяване и начините за потвърждаването им; 

- НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 08.09.2016 г. за определяне на показателите за разход на 

енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи 

за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за 

извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценка на 

енергийни спестявания; 

- НАРЕДБА за методиките за определянето на националната цел за енергийна 

ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за 

задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за 

енергийни спестявания между задължените лица (приета с постановление на 

Министерския съвет № 240 от 15.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 

27.09.2016 г.). 

- Всички действащи нормативни документи. 

 

Политиката по енергийна ефективност в Община град Добрич е насочена към постигане 

на определени цели и приоритети, заложени в развитието на Общината като цяло. 

Общинската програма има за цел чрез система от дейности и мерки на общинско ниво да 

насърчи енергийната ефективност, като основен фактор за повишаване ефективността на 

икономиката, сигурността на енергоснабдяването и опазването на околната среда. С 

общинската енергийна програма се цели: 

- намаляване на топлинните загуби в сградите с подобряване на енергийните им 

характеристики; чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки; 

- ефективно използване на енергийните ресурси за отопление чрез въвеждане на 

отоплителни системи с висока ефективност; 

- замяна на горива с ниска крайна ефективност с такива с по- висока; 

- изграждане/ монтаж на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми 

източници; 

- модернизиране и повишаване енергийната ефективност на осветлението в общинските 

обекти, без да се намалява нивото на осветеност и качеството на осветлението; 

- подобряване на енергийната ефективност на уличното и парково осветление; 

- опазване на околната среда. 

 

3. ПРОФИЛ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

 

3.1. Географско местоположение и особености 

 Община град Добрич се намира в Добричка област, състояща се от осем общини: 

Добрич-град, Добричка, Балчик, Шабла, Каварна, Тервел, Генерал Тошево и Крушари. 

Общината е разположена в Дунавската хълмиста равнина върху Добруджанското плато. 

Съвременните условия определят двойственият характер на Добрич – той е център на 

едноименната община, а същевременно е седалище и на администрацията на Община 

Добричка, в която има общо 67 населени места. Ролята му на административен, 

икономически и обслужващ център на областта определят неговото влияние и връзки с 

населените места. Тези връзки са най-силни в границите на бившата селищна система и 

постепенно намаляват до границите на бившия окръг.  

 Регионалните връзки на града се определят от група икономически, социални и 

технически фактори. В съвременните условия тези връзки са придобили нов характер, който 

се определя и от принципа на самоуправление на общините. В този смисъл те трябва да се 

разглеждат като икономически и социално необходими и обосновани. 



Общинска енергийна програма 2020- 2024 

www.dobrich.bg 

С т р а н и ц а  9 | 41 
 

Град Добрич е вторият по големина икономически център в Североизточна България. 

Границите на града обхващат площ от 109 497 дка, а територията му е с висока степен на 

урбанизация. Отделните фондове заемат следния дял: 

 фонд "Населени места" - 16 524 дка; 

 производствено-стопански обекти – 3 816 дка; 

 гори, лесопаркове – 7 357 дка; 

 обработваема земя – 72 115 дка 

  

 

Релеф: Територията на град Добрич е част от Дунавската хълмиста равнина, която се 

характеризира с плоски и загладени хълмове, недълбоки и широки долини с полегати 

склонове, разсечени от долината на Суха река, преминаваща през града. Територията се 

разделя на две геоморфоложки области - долина в източната и североизточната част на града, 

която е с полегати източни и стръмни западни склонове, и хълмиста заравненост със загладени 

форми. 

Град Добрич е разположен върху равнинен терен. Преобладават терени с благоприятен наклон 

- от 1.5% до 6%. По склоновете на долината на Суха река наклоните на места в южната част 

на града достигат до 12-15%. Северозападно от града е разположен хълмът Чорчолийките с 

наклон на източния и северния склон 10-12% и много полегати склонове. По-стръмни са 

склоновете на долината, разположена източно от Северната промишлена зона - на места 

достигат до 10-15%.  

 

Климат: Територията на община Добрич попада в умереноконтиненталната климатична 

подобласт на европейската континентална климатична област. Средната годишна температура 

на въздуха е 10.2°С. Абсолютният температурен минимум е отбелязан през януари - минус 

22.7°С, а максимумът - през август и септември - плюс 39.1°С. Пролетта е сравнително хладна, 

есента е топла поради затоплящото влияние на Черно море. През зимата е по-силно изразено 

въздействието на североизточните въздушни маси, което обуславя по-големите различия в 

термичното ниво през годината. 

Районът се характеризира с висока влажност на въздуха и слаби валежи - 540 мм 

средногодишно, с добре проявен континентален режим. Летният максимум е през юни, 

зимният минимум - през февруари. През лятото падат 80% от годишните валежи. 

Въпреки неголямата надморска височина снежната покривка се задържа до 2.5 месеца. 

Проявата на типични североизточни ветрове през зимата предизвиква отвяването и 

преотлагането на снежната покривка и натрупването й във вид на дебели преспи. 

Широкият териториален обсег на Източната Дунавска равнина, значителната й отдалеченост 

от планинските бариери на Карпатите и Стара планина от север и юг, както и отвореността й 

към изток и запад определят и ветровия режим. Районът се характеризира като ветровит с 

нисък процент тихо време - около 20% средногодишно. Основният ветрови пренос е от 

северозапад, с високи скорости на зимните и ниски скорости на летните ветрове. 

Средната относителна влажност на въздуха е 78%. През зимния период влажността достига 

85-86%, а през лятото спада до 68-69%. 

 

Почви: Почвената покривка се е формирала основно върху льосова основа при степни и 

лесостепни растителни отношения. Развити са главно черноземните почви - излужени и 

оподзолени. В долинните дъна се развиват алувиалните почви. 

По отношение на производствената си характеристика тези почви са високопродуктивни. 

Преобладават земи от І и ІІ категория. Само на едно петно - северозападно от града и източно 

от Чорчолийките, са разположени нископродуктивни заблатени почви от V категория. 

Почвите в района са изложени на водна и ветрова ерозия. За това е допринесло намаляването 

на горските площи и екстензивното полевъдство. Особено силно проявление има ерозията по 



Общинска енергийна програма 2020- 2024 

www.dobrich.bg 

С т р а н и ц а  10 | 41 
 

бреговите земи - склоновете на суходолията. На много места е изнесен хоризонт А, отчасти и 

хоризонт В, като почвата е отнесена в леглата на суходолията. В равнината се проявява 

ветровата ерозия. Изграждането на защитни горски пояси и ограничаването на пашата 

намаляват развитието на ветровата ерозия. 

 

Минерални ресурси: Град Добрич е построен върху терен, който в основата си в геоложко 

отношение разкрива материали от горната миоценска възраст: сарматски варовици, глини и 

мергели със значителна мощност - 50-80 m. 

 

Водни ресурси: На територията на общината и града липсват повърхностни водни течения. 

Порьозността на льосовата покривка и окарстената варовикова основа, заедно с оскъдните 

валежи и слабия наклон на релефа, са комплекс от обстоятелства, определящи липсата на 

повърхностно течащи води и наличието на суходолия. Повърхностните води се дренират от 

развита речна мрежа, образувана в минали геоложки времена с ориентация на север. Гъстотата 

на речната мрежа е под 0.250 км/кв.км. Модулът на оттока е слаб. Колебае се от 0.5 до 1 л/с/км. 

Минималната му проява се обуславя от оскъдните валежни количества, значителното 

изпарение, водопропускливостта, льосовата и карбонатната основа и слабия наклон на релефа. 

Горски фонд: Естествената растителност заема съвсем ограничени пространства. Тя е 

изтласкана и се е съхранила само в онези места, които са по-малко годни за развитие на 

земеделието. Запазилите се тук-там единични дървета и групи от дървета говорят за предишно 

разпространение на обширни горски масиви. Унищожени са гори от вековни дъбове, габъри, 

брястове, лески и др. Сега преобладава културна и селскостопанска растителност. Горската 

растителност в района е представена от различни видове дъб, липа, ясен, киселица, шестил, 

габър и др. в лесопарк “Кобаклъка” и изкуствено създадените горски пояси, които са 

характерен елемент на ландшафта. 

 

3.2. Населени места и население 

Община град Добрич е с особен статут и територия, която се покрива от землището на 

единственото населено място – град Добрич. Други населени места в Общината не 

съществуват. Изключение прави квартал “Рилци”, който административно е включен в град 

Добрич, но териториално е отделен от него. 

 

Според данни на ГРАО към 15.11.2019 г. населението на град Добрич по настоящ адрес е 93 

289 души, а по постоянен адрес 105 096 души.  

 

3.3. Инфраструктура 

 

3.3.1. Пътища 

Пътната и комуникационната мрежа осигуряват достъп до всички точки на региона 

и останалите части на България. Територията на региона е разделена от шосейни 

пътища - към черноморското крайбрежие‚ Румъния и международните пътища за 

Полша‚ Украйна и Русия. 

Пътища от републиканската пътна мрежа: 
 Второкласен път II-97: Околовръстен път на гр. Добрич; 

 Второкласен път II-29: Варна - ГКПП Кардам; 

 Второкласен път II-27: Шумен - Балчик; 

 Второкласен път II-71: Силистра - Албена. 

Общински пътища: 
DOB1071 - / ІІ - 97, ок.п. Добрич / - Граница общ.( Добрич - Добричка ) - Дончево - 

Опанец - ДрагановоDOB1075 - / ІІ - 97, ок.п.Добрич / п.к. Владимирово – 

ДобричDOB1078 - / II - 97, ок.п. Добрич / - Добрич, жк ЗападDOB1081 - / ІІ - 97, ок.п. 

Добрич / п.к. Албена – ДобричDOB1082 - / ІІ - 97, ок.п. Добрич / п.к. Варна – 

ДобричDOB1084 - / ІІ - 97,ок.п. Добрич / промишлена зона Север – ДобричDOB1085 - / 
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DOB1075, п.к. Владимирово - Добрич / - промишлена зона ЗападDOB2070 - / ІІ - 97, 

ок.п. Добрич / - Граница общ. ( Добрич - Добричка ) – ВрачанциDOB2114 - / DOB1071, 

Дончево - Опанец / - Богдан - Граница общ.( Добричка - Добрич ) – ДобричDOB3074 - 

/ ІІ - 27, Добрич - Одринци / - лесопарк ДъбоветеDOB3079 - / ІІ - 97, ок.п. Добрич / - 

ВРЗ Хан Аспарух 

DOB3083 - / DOB1082, п.к. Варна - Добрич / - гробищен парк 

През 2010г. със средства от ОПРР бяха преасфалтирани следните 

участъци: DOB1075 - / ІІ - 97, ок.п.Добрич / п.к. Владимирово – ДобричDOB1078 - / II 

- 97, ок.п. Добрич / - Добрич, жк ЗападDOB1082 - / ІІ - 97, ок.п. Добрич / п.к. Варна – 

ДобричDOB3074 - / ІІ - 27, Добрич - Одринци / - лесопарк ДъбоветеDOB3079 - / ІІ - 97, 

ок.п. Добрич / - ВРЗ Хан АспарухDOB3083 - / DOB1082, п.к. Варна - Добрич / - 

гробищен парк  

Уличната мрежа на град Добрич е развита съобразно застроителните и 

регулационните планове и теренните дадености, като в основната си част е радиално-

кръгова, с елементи на свободна и правоъгълна в отделни райони. Около града има 

изграден цялостен околовръстен пръстен, който поема непрекъснатия товарен транзит 

с направление Варна, Албена, Балчик, Генерал Тошево, Силистра, Шумен, Русе. 

Главната улична мрежа в града поема прекъснатия транзитен поток. Общата дължина 

на уличната мрежа е 165 км, от които главна улична мрежа - 60 км, класифицирана 

както следва: 

 ІІ клас градски магистрали - 21.60 км 

 ІІІ клас районни артерии - 19.80 км 

 ІV клас главни улици - 18.60 км 

    Уличната мрежа на града е силно амортизирана и не прави изключение от общото 

състояние на улиците в останалите градове от страната. 

  Осъзнавайки факта, че ежегодното изкърпване на настилката е само временно 

решаване на проблема, Общинска администрация прилага комплексен подход за 

цялостното и поетапно преасфалтиране на уличната мрежа. Преасфалтират се улици, 

на които вече е подменена подземната инфраструктура.   

  Само за периода 2007-2011 в изпълнение на Програмата за възстановяване и 

реконструкция на уличната мрежа е положена 31 537 кв.м. асфалтова настилка по 

улиците на града. След рехабилитация на водопроводи са преасфалтирани  улиците: 

Белмекен”, „Елисейна”, „Асен Златаров”,  „Осми март” – II етап, „Кузман Христов”, 

„Бузлуджа”, „Кубадин” , „Ген. Гурко”; „Батак”; „Славянска”; „Димитър Списаревски”, 

„Хан Кардам”, „Софроний Врачански”, „Хр.Ботев” – от бул. „Русия” до ул. 

„Агл.поляна”; „Вардар” – от бул. „Русия” до ул. „Ген. „Скобелев”, „Климент Охридски” 

– в участъка от ул. „Отец Паисий” до бул. „25-ти септември” и  ул. „Дунав” /от ул. 

„Волга” до магазин „Кауфланд”/, бул. „25-ти септември”/от ул. „Войвода Димитър 

Калъчлията” до път II-97/, ул. „Поп Богомил”, ул. „Калиакра” /от ул. „Поп Богомил” до 

път II-97/ и др. 

   Започна и поетапното възстановяване на автоспирките на територията на града, 

като до момента са реконструирани  29 от тях.       

    В изпълнение на утвърдения „Генерален план за организация на движението в 

ЦГЧ” и приетата в тази връзка „Наредба за  организацията, безопасността на 

движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на 

територията на Община град Добрич”  през 2010г. беше въведена зона за платено 

паркиране „Синя зона” с общо 579 паркоместа, 41 от които за хора с увреждания.      

   Непрекъснато нарастващия брой на автомобилите в града, големите задръствания, 

невъзможността за бързо и безпроблемно придвижване са само някой от проблемите, 

решение на които общинска администрация трябваше да намери в най-кратки срокове. 

Един от начините за решаване на гореизброените проблеми е изграждането на 

кръстовища с кръгово движение. В тази връзка през 2012г. на едно от най-натоварените 

кръстовища на територията на града, това на улиците „Цар Петър” и „Васил Левски”, 
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беше изградено и функционира кръстовище с кръгово движение. През 2015г. е 

изградено  и още едно на кръстовището на ул. „Отец Паисий” с ул. „Батак”.     

 

3.3.2. Електроснабдяване  

Община град Добрич се електроснабдява с напрежение 20 кV от три подстанции: 

• Подстанция "Добрич" - 110/20 кV с мощност 2 х 25 МVА; 

• Подстанция "Фаворит" - 110/20 кV с мощност 2 х 40 МVА; 

• Подстанция "Нона" - 110/20 кV с мощност 2 х 25 МVА. 

Подстанция "Добрич" е свързана с националната енергийна система посредством два 

електропровода 110 кV (извод Ботево и извод Дончево). 

Трите подстанции - "Добрич", "Фаворит" и "Нона", са свързани с енергиен пръстен чрез 

електропровод 110 кV. Енергийният пръстен на град Добрич е свързан с енергийния пръстен 

на Добричка област посредством електропроводни връзки 110 кV чрез подстанции в Тервел, 

Генерал Тошево, Каварна, Балчик и Шабла. 

През града преминава въздушен електропровод 110 кV между подстанция "Добрич" и 

подстанция "Нона", като трасето ползва земната ивица по суходолията до бул. "Русия". 

Комунално-битовите потребители се осигуряват от четири възлови подстанции 20 кV - ВС 

"Болницата", ВС "Добрич-1", ВС "Балик" и ВС "Йовково". Потребителите от промишлеността 

се осигуряват от 15 броя възлови (заводски) подстанции 20 кV. 

На територията на община град Добрич функционират 400 броя трансформаторни постове 

20/0.4 кV . Разпределителната мрежа 20 кV в зона ОБИТАВАНЕ е кабелна, а в градския център 

е изграден колектор. 

„Електроразпределение Север“ ЕАД е електроразпределителното дружество, осигуряващо 

електроснабдяването на територията на гр. Добрич. 

 

 

3.3.3. Газификация  

„Аресгаз“ ЕАД  е дружеството, осъществяващо дейността си на базата на издадени от 

Комисия за енергийно и водно регулиране лицензии за дейностите „разпределение на 

природен газ“ и „снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на територията на Община 

град Добрич. „Аресгаз“ ЕАД  е основано през 1993 г., а развива дейности в газовия сектор от 

1994 г. Към момента дружеството е едно от най-големите енергийни предприятия в България 

в сектор „Енергетика – Природен газ“, с основен предмет на дейност изграждане и 

експлоатация на газоразпределителни системи, пренос, разпределение и снабдяване с 

природен газ. От 2001 г. дружеството има издадени лицензии за територията на общините 

Добрич и Търговище. Газификационната мрежа е в процес на поетапно разширяване. 

Изградена е Автоматична газорегулираща станция. Реализирани са и са пуснати в 

експлоатация 3 клона, обслужващи промишлени и комунални обекти. Газифицирани са почти 

всички общински обекти - детски  градини, детски ясли, училища, социални и здравни обекти, 

административни сгради. Голяма част от жилищата са газифицирани. След преминаването към 

горивна база природен газ в общинските обекти, са спестени и пренасочени към други 

социални дейности значителни бюджетни средства, в резултат от икономиите. 

 

3.4. Сграден фонд  

3.4.1. Жилищни сгради  

Общият брой на жилищата в общината е 61 862 (към 31.12.2018 г.). От общия брой на 

жилищата: едностайни – 5 761, двустайни – 21 822, тристайни – 20 633, четиристайни – 9 672, 

петстайни – 2 080, шест и повече стаи – 1 894. Полезна площ – 3 655 608 м2; 

 

3.4.2. Сгради, собственост на общината 

- Брой сгради – 62 

- Разгъната застроена площ 283 070,97 м2.  

(Източник: Община град Добрич -www.dobrich.bg) 

http://www.dobrich.bg/
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3.5. Икономика 

Обща характеристика на икономическия комплекс на град Добрич 

Град Добрич е с важна икономическа роля в Североизточния район за планиране с 

утвърдени традиции и потенциал в промишленото развитие. Град Добрич се характеризира с 

развитие на многоотраслова икономика. Като структуроопределящи производства в 

последните години се оформя хранително-вкусовата промишленост, която дава над 50% от 

обема на градската промишленост, производството на обувки, а така също и някои ешелони 

на шивашката индустрия и производството на акумулаторни батерии, селскостопански 

машини и др. Това създава условия за развитието на клъстери, което е една алтернатива за по-

висока конкурентоспособност на МСП. Икономическата и финансова криза е довела до 

значителен спад в икономическото развитие и икономическата активност на града. След 

периода на икономически растеж от 2005 – 2008 г. се отбелязва намаляване на произведената 

продукция. Намалява и броят на регистрираните фирми в града. 

Икономически потенциал 

 Община град Добрич, център на голям селскостопански регион, разполага с оформен 

промишлен комплекс – разнообразна отраслова и подотраслова структура и специализация, 

добра инженерна и техническа инфраструктура в индустриалните райони. Икономиката на гр. 

Добрич е с многоотраслов характер. Нейният профил е съобразен с мястото на града като 

център на голям ареал специализиран в развитие на интензивно селско стопанство. В 

икономиката на града е голям делът на промишлени отрасли свързани с преработката на 

селскостопански суровини – основно хранително-вкусова промишленост, селскостопанско 

машиностроене, други отрасли, обслужващи аграрния сектор и др. Паралелно с това в 

социално-икономическия сектор на гр./община наред с отраслите на преработващата 

промишленост се открояват и такива с обслужващ характер. Секторната структура на 

икономиката се определя чрез данни за броя на наетите лица и броя на стопанските субекти. 

Във вторичния сектор на икономическия комплекс на гр. Добрич (преработваща 

промишленост и строителство) през 2017 г. са ангажирани 33,2% от наетите лица, а в 

третичния (услуги) – 52,7%. От третичния сектор с най-висок брой и относителен дял за 

наетите в отрасли „Образование” (8,4%), „Държавно управление…” (5,7%) и др. 

По данни за 2017 г. размерът на нетната  продукция на нефинансовите предприятия на  

територията на  Община град  Добрич са 1 903 048 хл. лв., според данни на НСИ ,   като 

основната част се пада сектор „Търговия“  и  „Селско, горско и рибно стопанство“.  

Общият брой на регистрираните стопански субекти към 2017 г. е 5183. От тях 93,0% са 

в категорията „микро” – с брой на заетите до 10 д. В категорията на големите предприятия (с 

над 250 заети) са едва 7, което е 0,2% от общия брой на стопанските субекти. 

По-големи производствени единици в отраслите на преработващата промишленост са 

„Металагро” АД (селскостопанско машиностроене), „Акумпласт” АД (пластмасови изделия), 

„Старт”ООД (акумулаторни батерии) „Неопърл България“ (гъвкави съединения за вода). 

Производството на облекла е свързано с дейността „Рада” АД, „ЕВА“ ООД, „ДЕКСА ГРУП“ 

ООД и др. Производството на храни е организирано в „Добруджански хляб” АД, „Макаронена 

фабрика” АД, „Савимекс” ООД, „Белла България -  Добрич” АД, „Тропик” ООД, „БМВ” ООД 

и др. По-големите производствени предприятия са разположени в обособени промишлени 

зони на града. 
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3.6. Система за външно изкуствено осветление 

 

Системата за външно изкуствено осветление или т.нар. Улично осветление е собственост на 

Общината съгласно §4, ал. 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

енергетиката.  

През 2001 г. е направено първото пълно обследване на съществуващото състояние на цялата 

система за улично осветление на град Добрич. Разработен е проект за поетапна енергийно 

ефективна реконструкция и модернизация на уличното осветление, като основната цел е 

намаляване на общата инсталирана мощност с почти 50% и повишаване на осветеността на 

съществуващата мрежа, която към момента  на обследването тя е била едва 27 %. 

Със собствени средства поетапно (в периода 2003 г. - 2005 г.) е реализиран проектът за 

енергийно ефективна реконструкция на мрежата за улично осветление на град Добрич. 

 

3.7. Транспорт 

През изградената на територията на град Добрич комуникационно-транспортна система 

се осъществява само т.нар. прекъснат транзит. Непрекъснатият транзит се осъществява изцяло 

по околовръстния път, който е с подходящ габарит. 

Зонирането на град Добрич, както сега, така и в перспектива очертава основните 

транспортни потоци в чертите на града, породени от трудови и културно-битови пътувания. 

Основните от тях са: 

 жилищни зони – централна градска част /пешеходната зона/; 

 жилищни зони – производствени зони. 

Градския транспорт се осъществява от 17 автобусни линии, като месечно се извършва 

около 190 хил. км. пробег. От автогара Добрич по различните направления ежедневно се 

извършват около 200 междуселищни курса. 

На територията на общината предлагат транспортни услуги около 330 леки таксита.  

Транспортното обслужване в общината се извършва от три фирми: “Пътнически превози” 

ЕООД,  “Автобусен транспорт” ЕООД и “ПГ Комерс” ООД като в междуселищните 

направления участват - ”Албена Автоекспрес 98” ООД, “Минибус експрес” ООД, ЕТ 

”Спринт”, ЕТ “Сузи транс”, СД ”Радилов и синове”, “Темпо травъл” ООД. 

 

Пътища:  

 първокласен път Е-87: Бургас – Варна – Балчик – Шабла;  

 второкласен път Е-21: Силистра – Добрич – Оброчище – Албена;  

 второкласен път Е–27: Добрич – Балчик – Каварна;  

 второкласен път Е–29: Варна – Добрич – Ген. Тошево. 

Железопътен възел свързва Добрич със столицата‚ крайбрежието и европейски страни. ЖП 

гара Добрич е с 12 основни коловоза, от които активно се ползват два.  

Близостта на града до град Варна /летище, пристанище - 45 км./ и град Балчик /пристанище - 

36 км./ прави удобно използването на въздушния и морски транспорт. 

 

4. ИЗХОДНО СЪСТОЯНИЕ 
 

4.1 Енергийна ефективност за устойчиво развитие 

Текущото състояние на ЕЕ в общината не се различава от това в страната като цяло. Основните 

причини са високата енергоемкост на нашата икономика са: наследена енергоинтензивна 

структура, морално остарели технологии, недостатъчно средства за въвеждане на 

енергоспестяващи средства и други. Съществени пречки при реализацията на целенасочени 

действия за ЕЕ са: липса на стимули за рационално енергопотребление, недостатъчна 

заинтересованост на потребителите за възможностите за намаляване на консумацията; 

недостатъчната институционална база  и други. 

Въпреки това, Община град Добрич е реализирала редица проекти, чрез които са подобрени 

енергийните характеристики на част от сградите, общинска собственост. Със средства от 

общинския бюджет поетапно са реализирани енергоефективни мерки в различни обекти, 
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залегнали в различните стратегически енергийни документи -  Програмата за енергийна 

ефективност 2001-2006 г., Общинска енергийна програма 2008-2013 г., Общинска енергийна 

програма 2014-2020 г.,  както и в Плана за действие за устойчиво енергийно развитие   

(ПДУЕР) „Енергийно устойчив Добрич 2020“.  

Община град Добрич участва като партньор или водеща организация в проекти, свързани с 

популяризиране на добри практики за енергийна ефективност, разработване на стратегии за 

енергийна ефективност, провеждането на информационни кампании, обмен на добри 

практики и реализиране на дейности, насърчаващи частния сектор за изпълнение на 

енергоефективни мерки.  

Общинската енергийна програма 2020 – 2024 на Добрич представлява поддържащ документ 

на ПДУЕР. Видима и ясна е съгласуваността двата документа, като приоритетите и целите на 

изцяло си кореспондират.  

 

4.2 Обобщена оценка за изходното състояние  
 

Община град Добрич отговаря условно за три групи потребители на енергия: 

 Потребление на енергия в сгради, стопанисвани и управлявани от Общината, които се 

използват за изпълнение на основните й функции – административни центрове, 

училища, социални и здравни заведения, културни институции, спортни центрове и 

др.; 

 Потребление на енергия за услуги, извършвани от Общината или заплащани със 

средства от общинския бюджет, като: транспортни средства за обществен транспорт, 

за нуждите на социални грижи, за подпомагане дейността на общинската 

администрация и др.; 

 Енергия, потребявана в комунално-битовия сектор – система за външно изкуствено 

осветление (улично осветление) 

Потребяваната от управляваните от Общината сгради с обществено значение енергия е 

основно перо в разходите на администрацията. В този смисъл оптимизирането на 

потреблението е приоритет на Общината чрез повишаване на енергийната ефективност. 
 
4.2.1. Общински сграден фонд 

Всички сгради, собственост на Община град Добрич са изцяло газифицирани. Сградният фонд 

е остарял и се нуждае от цялостна реновация и енергоефективна реконструкция.  В голяма част 

от общинските сгради са изпълнени цялостни или частични мерки за енергийна ефективност 

чрез различни финансови инструменти. Изпълнените мерки включват: полагане на 

хидроизолация; топлоизолация; подмяна на дограма; ремонт на отоплителните инсталации, 

газификация, подмяна на енергоемкото оборудване, изграждане на соларни инсталации за БГВ 

в обектите и други съпътстващи видове СМР. 
 
4.2.1.1. Образование 

Община град Добрич има добре изградена и функционираща в структурно отношение 

образователна система. Мрежата на детските заведения в общината обхваща 14 детски 

градини.  

Структурата на общинските училища се състои от 7 основни училища, 5 средни училища, 2 

професионални гимназии и Спортно училище.  

Сградният фонд на функция "Образование" е изцяло газифициран. В някои от обектите са 

автоматизирани горивните и топлинни процеси, като в резултат на това са подобрени 

икономическите и технически показатели.  

В периода 2010-2019 година със собствени бюджетни средства и привлечен външен ресурс са 

реализирани проекти, свързани с прилагането и на други енергоспестяващи мерки: подмяна 

на съществуваща дограма, ремонт на покривни конструкции топлоизолация по фасади. 

Дейностите по внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност са изпълнени 

в СУ "Петко Рачев Славейков", СУ "Георги Сава Раковски", ХГ "Св. Св. Кирил и Методий", 
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СУ „Св. Климент Охридски“, СУ „Димитър Талев“, ОУ „Панайот Волов“, ЕГ „Гео Милев“, 

ПМГ „Иван Вазов“, Професионална гимназия по ветеринарна медицина  „Проф. д-р Георги 

Павлов“, Детска градина № 8, Детска градина № 9, Детска градина № 10, Детска градина №32 

ж.к. Строител до бл.65.  

 
4.2.1.2. Здравеопазване и социални грижи 

Собствеността и управлението на всички разнообразни форми на лечебни заведения е от 

смесен тип - държавна, общинска, частна, смесена. 

Здравното обслужване на населението на територията на Община град Добрич е организирано 

от добре изградена и структурирана мрежа от здравни заведения, сред  които два 

диагностично-консултативни центъра – ДКЦ I и ДКЦ II, Многопрофилна болница за активно 

лечение, Център за психично здраве "Д-р Петър Станчев", Дом стари хора,  Комплекси за 

социални услуги, частни медицински заведения за болнична и доболнична помощ и др.  

В ЦПЗ "Д-р Петър Станчев" е извършено обследване на енергийната ефективност и са 

въведени препоръчаните мерки: изолация стени, покрив, дограма, подмяна на отоплителна 

инсталация. 

В ДКЦ II е изпълнен интегриран пакет от мерки за ЕЕ чрез Международен фонд „Козлодуй“. 

В ДКЦ І са изпълнени частично такива, като към настоящия момент се подготвя актуално 

енергийно обследване на сградата и последващо търсене на финансиране на предписаните 

мерки. 

В Многопрофилна болница за активно лечение са проведени мерки за енергийна ефективност 

(подмяна на съществуваща дограма, топлоизолация, смяна на горивната база, подмяна на 

площадков водопровод) на един от корпусите й. Предстои изпълнение на проект за цялостно 

енергийно обновяване на сградата. 

В един от Комплексите за социални услуги е изпълнен проект „Енергийна ефективност в 

отоплителната инсталация“ чрез Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема 

енергия“ по ФМ на Европейското икономическо пространство 2009-2014. В друг Комплекс за 

социални услуги е изпълнен проект за подмяна на отоплителната инсталация. 

В Детска ясла №2 са реализирани енергийно-ефективни мерки за чрез проект за Българо-

норвежко сътрудничество, изпълняван от Асоциацията на българските черноморски общини. 

В Детска ясла №5 е изпълнен пакет от мерки за енергийна ефективност чрез ЕСКО договор.  

 
4.2.1.3. Спорт, култура и религия 

Спортната база на територията на Общината е изградена и добре развита. Проблем е нейното 

стопанисване и финансиране на поддръжката й. В основната си част тя се ползва безвъзмездно 

от спортните клубове, като са изключително ограничени възможностите за самоиздръжка.  

Търсени са възможности и са правени проучвания за намиране на решение за стопанисването 

й и възможността за генериране на приходи, с цел подпомагане на дейностите по масов спорт 

и физкултура. Има потенциал за реализиране на проекти по схеми за публично-частно 

партньорство. 

Идентична е ситуацията и в сектор „Култура”, където сградният фонд е с изключително лоши 

енергийни характеристики и с потребност от пълно реновиране. Средствата за издръжка, 

предвидени в бюджетите на културните институти, позволяват извършването само на текущи 

и аварийни ремонти. За решаване на проблемите с енергийната ефективност, ще се ползват 

възможностите на ОП „Региони в растеж”, както и сътрудничество с частния сектор за 

реализиране на съвместни инициативи, свързани с подобряване на материалната база и 

параметрите на сградния фонд. Сградите обхванати от дейности по внедряване на мерки за 

енергийната ефективност са Музей по нова и най-нова история и Художествената галерия. 

Реновирани са частично в рамките на проект по ОП „Регионално развитие“ Етнографска къща, 

Къща-музей „Йордан Йовков“ и Дом-паметник „Йордан Йовков“. 
 
4.2.2. Улично осветление 

Към настоящия момент уличното осветление на територията на града се захранва от 200 

касети за улично осветление (КУО) с отворена магистрална схема, като мрежата е смесена - 
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кабелно и въздушно захранване. Всичките електромери в КУО са двутарифни. Във всяка КУО 

има монтиран часовник „Фонотроника“ с вграден календар и автоматично се превключва от 

зимен на летен режим и обратно. Режим на работа на осветлението е 4000 часа годишно.  

Осветителните тела са уличен и парков тип с натриеви лампи високо налягане НЛВН с 

инсталирана мощност – 150, 100, 70 и 50 W. Общият брой на стълбовете е 6600 броя, а броят 

на осветителите е 7200 бр. В момента има постигната осветеност 95 % и реализирани 

икономии на електроенергия.  Общата инсталирана мощност е 601  кW. Потреблението на 

електрическа  енергия на цялата система за улично осветление за 2018 г. е 2404 MWh., а за 

2019 г. е – 2251 MWh. Икономията на енергия се дължи на изпълнения проект за подмяна на 

съществуващите осветителни тела с LED осветители по бул. „25 Септември“. 

В периода 2013-2015 г. е  реализирано изпълнение на мерки по МФ „Козлодуй“ и са 

подменени 1000 бр. стълбове с LED осветители в няколко жилищни района. С оглед 

оптимизиране на енергопотреблението, е необходимо да се проектира и внедри софтуер за 

автоматизирано управление на цялата система. 

Към настоящия момент се подготвя проектно предложение за кандидатстване за 

финансиране по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура  - 

системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, 

енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана по Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2014-2021. Предмет на проекта ще бъде подмяна  

на съществуващите осветителни тела с НЛВН с мощност 150 W с нови LED осветители по 

няколко булеварда в град Добрич. След реализацията на проекта се очаква икономия на 

електрическа енергия над 60 %.  

Община град Добрич разполага с изготвена и функционираща база данни за системата за 

улично осветлението. Базата данни се поддържа и актуализира с цел данните да бъдат 

анализирани задълбочено и да се направи технико-икономическа обосновка за възможностите 

за внедряване на мерки за енергийна ефективност чрез използването на различни финансови 

инструменти (например Договор с гарантиран резултат). 

Основните предимства при изпълнение на проект за енергийно ефективна подмяна на 

системата за улично осветление на град Добрич: 

 Намаляване на преките разходи за електроенергия с над 60% за тази част на уличното 

осветление при осигурено високо качество на осветлението чрез повишаване неговата 

енергийна ефективност; 

 Намаляване на общите разходи за експлоатационно поддържане и възстановяване на 

системата за улично осветление; 

 Намаляване на емисиите на парникови газове в резултат на намалена консумация на 

електроенергия; 

 Обезпечаване на безопасно движение на моторни превозни средства, повишаване на 

сигурността на движение на пешеходците нощно време и създаване на комфортна и 

естетична нощна атмосфера в града. 
 
4.2.3. Транспорт 

Общата дължина на уличната мрежа е 165 км, от които главна улична мрежа - 60 км. 

Автомобилите на масовия градски транспорт ползват предимно течни горива (бензин и 

дизелови горива). Горивната база не е пригодена за биогорива. 

 

Потребление на горива в общински транспорт е представено в Таблица 1: 

 

Вид на 

горивото 

Количество с примеси 

L 

Вид на 

примеса 

Количество на примеса в 

литри 

Биодизел, L Биоетанол, L 

Дизелово 

гориво 

43305 биодизел 2598,3   

Бензин 4167,5 биоетанол 
 

291,725 
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Табл. 1. Източник: Отчет за 2018 по ЗЕВИ към АУЕР. 

 
 
4.2.4. Жилищен сектор 
 

Жилищните сгради, построени преди повече от 15 години, съставляват около 86 на сто от 

общия жилищен сграден фонд на територията на Общината. Те са с ниска енергийна 

ефективност – значително енергоемки, с големи загуби на енергия, остарели инсталации и др. 

Резултатите от приложени мерки за ЕЕ, показват,  че средната икономия на енергия е около 25 

kWh/m2 РЗП, което представлява около 55% икономия към реализираните разходи спрямо 

топлотехническите норми от 1987 г. Отчитайки и предвидената допълнителна топлоизолация 

при някои сгради, както и ефекта от подменената дограма, очакваната икономия ще надхвърли 

средно с 60% сега консумираната енергия.  

Община град Добрич участва като пилотна в рамките на Проект „Демонстрационно 

обновяване на многофамилни жилищни сгради” на ПРООН и МРРБ, като очакванията са да 

бъдат изпълнени 2 броя пилотни проекта за енергийна ефективност в жилищни сгради.  

През 2006 година Община град Добрич е избрана за пилотна община, в която се проведе 

информационна кампания за идентифициране на проектни участъци и потенциални крайни 

бенефициенти по Проект "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради", 

реализиран в периода 2007 – 2009г. Изцяло обновена  е секция от  жилищен блок №32 в ж.к. 

"Балик", който след санирането е получил сертификат за енергиен клас А, валиден до 2015 г. 

Енергопотреблението е намалено с 45%. Редуцираните въглеродни емисии са 81 т/годишно. 

Община град Добрич стана гарант на общинското дружество "Жилфонд инвест" ЕООД, по 

проект за саниране на общинска жилищна сграда - бивше студентско общежитие. 

Обновяването на сградата се реализира с кредит от Фонд "Енергийна ефективност". След това 

беше реновирано още едно общежитие на ЕСКО принцип. 

С Постановление № 18 от 2 февруари 2015 г. на Министерския съвет е приета Национална 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (Програмата), за 

условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за 

определяне на органите, отговорни за реализацията й. 

Община град Добрич има сключени общо 41 договора за целево финансиране по Програмата 

между  Общината, Българска банка за развитие и Областна управа.  

За всички блокове е преминала процедурата за одобряване на проектната документация и са 

издадени разрешения за строеж съгласно ЗУТ /разработване и предаване на технически 

проекти, съгласуване с РД ПБЗН, изготвяне на оценка за съответствие от строителния надзор, 

одобряване от Гл. архитект на Общината, издаване на Разрешение за строеж и т.н./ 

Ход на изпълнение на Програмата към 31.01.2020 г. представено в Таблица 2: 

№ Адрес Ход на изпълнение 

1.  ЖК „Балик“ Бл. №31 Въведен в експлоатация 

2. ЖК „Дружба“ Бл. №39 Въведен в експлоатация 

3. ЖК „Дружба“ Бл. №4 Въведен в експлоатация 

4. ЖК „Русия“  Бл. №55 Въведен в експлоатация 

5. ЖК „Балик“ Бл.  №62 Въведен в експлоатация 

6. ЖК „Дружба“ Бл.  №33 Въведен в експлоатация 

7. ЖК „Русия“ Бл. №49 Въведен в експлоатация  

8. ЖК „Русия“ Бл. №53 Въведен в експлоатация 

9. ЖК „Дружба“ Бл. №36 Въведен в експлоатация 

10.  Ул. „Максим Горки“ №5 Въведен в експлоатация 

11. Ул. „Абрит“ №8/10 Въведен в експлоатация 

12.  ЖК „Добротица“ Бл. №36 Въведен в експлоатация 

13. Ул. „Захари Стоянов“ №19 Въведен в експлоатация 
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14. ЖК „Дружба“ блок №38 Предстои въвеждане в експлоатация 

15. Ул. „Марин Дринов“ № 1Б Въведен в експлоатация 

16.  ЖК „Балик“ Бл. № 60 Въведен в експлоатация 

17. ЖК „Балик“ Бл. № 44 Въведен в експлоатация 

18. Ул. „Емона блок“ № 5 Избран изпълнител, предстои сключване на договор за 
инженеринг след потвърждаване на финансов ресурс 

19. Бул. „Трети март“ №10 Обжалване в КЗК 

20. ЖК „Дружба“ блок №15 Въведен в експлоатация  

21. ЖК „Балик“ Бл. №24 Въведен в експлоатация 

22. Ул. „Кирил и Методий“ №3 Въведен в експлоатация  

23. ЖК „Строител“ №68  Въведен в експлоатация 

24. Ул. „Абрит“ №7 Въведен в експлоатация 

25. Ул. „Кубадин“ №1 Сключен договор, предстои изготвяне на проект  

26. ЖК „Дружба“ Бл. №5 Предстои въвеждане в експлоатация 

27. ЖК „Балик“ Бл. №7 Въведен в експлоатация 

28. Бул. „Добричка епопея“ № 
12 

Сключен договор; Изпълнява се СМР 

29. ЖК  „Дружба“ блок №14 Въведен в експлоатация 

30. ЖК „Дунав“ блок №20 Въведен в експлоатация 

31.  ЖК „Дружба“ блок №9 Сключен договор, предстои изготвяне на проект 

32. Бул. „Трети март“ №12 Сключен договор; Изпълнява се СМР   

33. ЖК „Балик“ блок №21 Въведен в експлоатация 

Табл. 2. 

За останалите 8 жилищни блока - Обявено е Решение за класиране на участниците в  откритата 

процедура за избор на изпълнител за изготвяне на техническото обследване, техническия 

паспорт, енергийното обследване и архитектурното заснемане. Готовата техническа 

документация ще е  основание за изготвяне на следващата стъпка – провеждане на процедури 

за избор на изпълнители за следните дейности: проектиране и авторски надзор, строителство, 

упражняване на строителен надзор, както и упражняване на инвеститорски контрол. Преди 

сключване на Договори с изпълнителите следва да бъде получено потвърждение от МРРБ за 

наличие на финансов ресурс.  

№ блок 

1. Ул. „Панайот Хитов“ №16 

2. Бул. „Добруджа“ №13 

3. ЖК „Дружба“ Бл. № 10 

4. ЖК „Дунав“ Бл. № 16 

5. Ул. „Добричка епопея“ № 6 

6. ЖК „Дружба“ Бл. № 8 

7. Ул. „Петко Д. Петков“ №2 

8. Ул. „Петър Сарийски“ №2 

Табл. 3. 
 
4.2.5. Промишленост 
 

Голяма част от промишлените предприятия, позиционирани в двете масирани производствени 

зони: ПЗ "Север" и ПЗ "Запад", са газифицирани.  

Продължават процесите на преструктуриране на производствения сектор, което предполага и 

изграждане на нови комуникации. Съществуващата газоразпределителна мрежа предоставя 

възможност за газификация на преструктурираните и новоизградени производствени 

мощности.  
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Възможните действия от страна на Общината се изразяват в реализирането на "меки мерки", 

свързани с популяризирането на алтернативните източници на енергия, енергоспестяващите 

технологии и др. 
 
4.2.6. Административни сгради 
 

Голяма част от административните сгради на територията на Общината са газифицирани, в  

някои от тях са прилагани частични мерки за подобряване на енергийната ефективност и 

комфорта на обитаването им.  

Повечето от тях подлежат на енергийно обследване, с последващо прилагане на предписаните 

в докладите енергоефективни мерки. Има възможност за реализацията им чрез прилагане на 

подходящи финансови схеми, в зависимост от конкретния случай. 
 
 
 
 
4.2.7.Местен капацитет 
 

По силата на постигнато Споразумение с Центъра за Енергийна Ефективност „ЕнЕфект”, в 

рамките на Проект „Изграждане на знания и умения за повишаване на енергийната 

ефективност в сградите”, финансиран от ГЕФ и ПРООН, на територията на Община град 

Добрич е открито Пилотно Бюро за комплексни информационни услуги по енергийна 

ефективност. Информацията, която се предоставя на гражданите, е свързана с: 

- Изгодата и техническите възможности за прилагане на мерки за енергийна ефективност 

в домакинствата; 

- Възможни организационни и технически мерки за повишаване на енергийната 

ефективност в частни жилищни сгради; 

- Материали, изделия, уреди и технологии за повишаване на енергийната ефективност 

на жилищни сгради; 

- Възможностите за създаване на жилищни асоциации и други приложими форми на 

сътрудничество, с оглед на улесняване на финансирането и изпълняването на проекти 

за енергийна ефективност в многофамилни сгради; 

- Възможности за финансиране на проекти за енергийна ефективност от 

специализираните фондове и търговски банки, или чрез целеви национални и 

международни програми. 

Община град Добрич работи в посока на повишаване административния капацитет на 

служителите, ангажирани с ЕЕ, както и оптимизиране на структурата, с оглед пълноценното 

прилагане на общинските политики за подобряване на енергийната ефективност и разумното 

използване на енергията. Предвидените мерки са свързани със специализирани обучения, 

партньорство с изградените структури на НПО, институционално укрепване и др. 
 

4.3 Обобщена оценка за потенциала за енергийна ефективност 

Сериозна пречка за реализирането на целенасочени действия са липсата на стимули за 

рационално енергопотребление, недостатъчната осведоменост на потребителите за 

възможностите за намаляване на консумацията, липсата на надеждна институционална база и 

др. 

Политиките на Общината в областта на повишаване на енергийната ефективност и разумното 

използване на енергия корелират с възможните мерки, които биха довели до подобряване на 

енергийните характеристики на сградния фонд, подобряване параметрите на околната среда и 

оптимизиране на потреблението на енергия. Ето защо, възможните действия са свързани от 

една страна с прилагането на мерки, целящи намаляване на консумацията на енергия 

(енергоспестяващи мерки), както и с такива, целящи подобряване на информираността на 

потребителите за енергийната ефективност, разумното използване на енергията и 

възможностите за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници. 
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Община град Добрич последователно провежда политика на енергиен мениджмънт на местно 

ниво, която обхваща потреблението на енергия в общински и жилищни сгради, уличното 

осветление, промишлеността  и транспорта. Създаденото звено за управление на енергията 

съдейства за  изпълнението на общинската енергийна политика като подпомага гражданите и 

фирмите в техните усилия за намаляване на енергийните им разходи. 

Енергийното планиране се състои в това да се установят енергийните разходи на общината, да 

се направи анализ на състоянието и на тази основа да се състави план за оптимално използване 

на енергийните източници, с което да се намалят вредните емисии и да се постигне устойчиво, 

балансирано развитие, осигуряващо най-добри условия на живот за гражданите на Община 

град Добрич.  

Постигането на поставената цел ще се реализира главно чрез намаляване на разходите на 

енергия и респективно въглеродните емисии чрез: 
- прилагане на интегриран пакет от мерки за подобряване на енергийната ефективност 

на общинския сграден фонд; 

-  повишаване на енергийната ефективност в жилищните сгради на територията на 

общината; 

- повишаване на енергийната ефективност в местната промишленост; 

- въвеждане на управление на енергията на територията на общината; 

- подобряване на топлотехническите параметри на сградите; 

- предвижда смяната на горивната база за локалните отоплителни системи; 

- разширяване и оптимизиране на газоразпределителната мрежа; 

- въвеждане на локални източници на възобновяема енергия (главно слънчеви 

колектори, фотоволтаични инсталации, ветрогенератори, ко-генерационни процеси, 

използване на биомаса, преработка на отпадъци). 

Възможните препятствия при реализацията са свързани с привличането на собствениците на 

жилища за прилагане на мерките за енергийна ефективност, където е и основният резерв за 

икономия на енергия, както и високата цена на новите технологии, поради което тяхното 

приложение ще се окаже ограничено. 

Една значителна мярка, макар да изглежда косвена, това е благоустройството на градските 

райони, създаване на пешеходни зони и велоалеи, което ще намали използването на моторни 

превозни средства. Последното, в съчетание с подобряването на градския транспорт, ще 

доведе до допълнително ограничаване на въглеродните емисии. 

 

4.4 Отговорни административни структури 
 

Отговорността за изпълнение на настоящата програма, както и на поетите задължения по 

Инициативата „Споразумението на Кметовете“ е на Кмета на Общината, респективно 

ресорния Зам.-Кмет, подпомагани изцяло от Звеното за управление на енергия (Общинското 

бюро за енергийна ефективност), както и от експертите от Поддържащите структури към 

Споразумението на Кметовете (Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, гр. 

София и Асоциацията на българските черноморски общини АБЧО, гр. Варна). 

Община град Добрич е една от основателите на ОМЕЕ „ЕкоЕнергия“ и активен член на 

мрежата. През 2000 г. е открито официално Общинското бюро за енергийна ефективност, 

оборудвано с необходимия хардуер. Общинските експерти са преминали специализиран 

обучителен курс по Общинско енергийно планиране и управление. Общината има разработена 

и поддържана база данни за наблюдение на енергопотреблението в общинските обекти. Цялата 

налична информация за потреблението на горива и енергия от общински обекти е събрана в 

софтуерен продукт, който е в основата на провеждането на политика за енергийна ефективност 

в общината. Систематизираната база данни съдържа информация за потреблението по основни 

сектори, целеви групи и по сгради, потреблението по вид енергия, разходите за консумираната 

енергия и делът им от общинския бюджет. Информацията е разделена на две основни групи, 

като базисната информация е относително постоянна и дава основните строително-

конструктивни характеристики и видовете инсталации в сградата. Втората група данни, 
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променящи се всяко тримесечие, е свързана с натуралното и финансово изражение на 

енергопотреблението по видове горива и по периоди. 

Поддържаната от енергийните експерти информационна система и направените секторни 

анализи играят важна роля при разработването и изпълнението на проекти за енергийна 

ефективност и ВЕИ в общински сгради, както и в системата на уличното осветление, 

реализирани през последните 15 години. 

През 2008 г. Добрич е първата община в България, в която е открит информационен център за 

енергийна ефективност, който функционира и към настоящия момент. В него жителите на 

общината получават актуална информация за възможни технически и организационни мерки 

за повишаване на енергийната ефективност; материали, изделия, уреди и технологии за 

повишаване на енергийната ефективност; действащата нормативна уредба в тази област; 

възможности за финансиране на проекти за ЕЕ и ВЕИ от специализирани фондове и търговски 

банки или чрез целеви национални и международни програми; добри практики и примери за 

успешно реализирани проекти и др. Центърът е част от цялостните инициативи и ангажименти 

на общинската администрация в сферата на енергийната ефективност и основната му цел е 

повишаване на информираността на населението и на представителите на малкия и средния 

бизнес в общината по отношение на енергийната ефективност и използване на енергия от 

възобновяеми източници. Информационният център е основното средство на общинската 

администрация за организиране и провеждане на информационни кампании и тематични дни 

на енергийната ефективност, организирани ежегодно.  

Предварителният анализ на национално ниво показва, че е необходимо доизграждане на 

институционалната рамка на местно ниво, работеща в областта на ЕЕ и ВЕИ. Нужно е да се 

организират структури (целево определени със заповед), които да са отговорни за политиката 

за ЕЕ и ВЕИ на общинско ниво. Звеното, обособено в структурата на общинската 

администрация, е желателно да се състоят от минимум 2 или 3 експерти, в т.ч. 

електроинженер, инженер-топлотехника и икономист. 

Анализът на институционалния капацитет на Община град Добрич за планиране и 

осъществяване на устойчиви енергийни политики на местно ниво дава основание за следните 

изводи: 

1. Планирането и осъществяването на мерки за енергийна ефективност се въвежда като ключов 

елемент във всички секторни политики и капиталови инвестиции в общината. Необходимо е 

ясно обособено и разпознаваемо структурно звено в общинската администрация, на което да 

е вменена отговорността по реализация на цялостния процес на планиране, изпълнение и 

мониторинг на устойчиви енергийни политики на местно ниво.  

Наличният експертен капацитет на Общинското бюро за енергийна ефективност се превръща 

в добра основа за сформирането на Звено за управление на енергията. Екипът от специалисти 

е ясно с дефинирани задачи по отношение на генерирането и анализа на информация, 

планиране, реализация и контрол на мерките за енергийна ефективност, изпълнението на 

местните планове и проекти за енергийна ефективност и мониторинг на изпълнението, 

съобразно заложените цели. Предвид различните като мащаб и сектори дейности, които 

извършва общинската администрация, изключителното разнообразие от целеви групи, към 

които са насочени капиталовите инвестиции и предоставяни услуги, обособеното Звено за 

управление на енергията играе значителна роля за осигуряване на интегрираност и 

последователност на местните планове и действия в областта на енергийната ефективност.  

2. Необходимост от обучение на различните ресорни дирекции и отдели, имащи отношение 

към капиталовите инвестиции, подготовката и изпълнението на проекти и опазването на 

околната среда, с оглед въвеждането на стратегически и интегриран подход при реализацията 

на местните политики в областта на устойчивата енергия. 

Постигането на максимална ефективност на устойчиво енергийно планиране налага 

интегрирането на усилията и капацитета на служителите от всички общински отдели и 

дирекции, имащи отношение към този процес, чрез провеждане на обучения по енергийно 

планиране. 

3. Въвеждане и утвърждаване на система за начина на работа и разпределяне на задълженията 

и отговорностите на ключовите фигури и структурни звена в общинската администрация за 
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планиране, реализация и мониторинг на местните политики по енергийна ефективност. 

Възможното позициониране на отделните ключови фигури и структурни звена при 

изпълнение на Общинската енергийно програма 2020-2024 е свързано с ясно разпределяне на 

отговорностите и задълженията в общинска администрация, по отношение на: 

o осигуряване на дълготрайни политически отговорности; 

o осигуряване на адекватни финансови средства; 

o установяване на подкрепа от заинтересованите страни; 

o интегриране на План за устойчиво енергийно развитие в ежедневието; 

o осигуряване на добро управление по време на прилагането; 

o контрол на изпълнението. 
 
 
 

5. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 

Мерките и дейностите в настоящата Програма се определят от приоритетите и целите на 

Община град Добрич за устойчиво енергийно развитие, заложени в Плана за действие за 

устойчива енергия „Енергийно устойчив Добрич 2030“, като документ разработен в 

съответствие с ангажиментите по инициативата Споразумение на Кметовете. 

Краткосрочната общинска енергийна програма на Община град Добрич е съобразена с 

Регионален план за развитие на Североизточен район за планиране 2014-2020 г., Енергийна 

пътна карта Добрич 2050, План за устойчиво енергийно развитие на Община град Добрич 

2020-2030, Общинска енергийна програма 2020-2024,  Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на Община град Добрич, както и с политиката за устойчиво и 

балансирано развитие на Община град Добрич.  

 

Приоритет 1: Модернизация на обществената сградна инфраструктура  

 

Цел 1.1. Въвеждане на мерки за повишаване енергийната ефективност на общинския 

сграден фонд 

Мерки:  
 Извършване на енергийни одити и сертифициране на сгради – общинска 

собственост, които попадат в обхвата на ЗЕЕ;  

 Извършване на повторни енергийни обследвания, след прилагане на ЕСМ и 

издаване на удостоверения за енергийни спестявания;  

 Реконструкция и обновяване на съществуващата общинска, социална, културна, 

образователна и административна инфраструктура и въвеждане на пакети от 

енергоспестяващи мерки; 

 Подобряване на системите за контрол и мониторинг на потреблението на енергия 

от сградния фонд - общинска собственост. 

 

 

Очаквани резултати:  

 Подобряване комфорта на обитаване в обществените сгради и постигане на 

нормативно определените параметри на средата за отопление и осветление;  

 Оптимизиране на бюджетните разходи, в резултат на постигнатите икономии на 

енергия от изпълнение на енергоефективни мерки, спрямо нормативно 

определените за предходни периоди;  

 Удължен експлоатационен срок на публичната инфраструктура и на съответните 

инсталации и съоръжения в сградите; 

 Намаляване на въглеродните емисии от публичната инфраструктура. 
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Цел 1.2. Въвеждане на мерки за повишаване енергийната ефективност в жилищните сгради 

на територията на общината 

Мерки:  
 Извършване на обследвания за енергийна ефективност на жилищните сгради на 

територията на общината; 

 Въвеждане на пакети от мерки за енергийна ефективност в жилищните сгради на 

територията на общината, приоритетно на многофамилните жилищни сгради; 

 Изпълнение на консултативни и информационни механизми за популяризиране на 

мерки за енергийна ефективност в жилищния сектор по проекти финансирани от 

ЕС;  

 Административна и техническа взаимопомощ при участие на жилищните сгради в 

проекти, финансирани от европейски и донорски програми за повишаване на 

енергийната ефективност;  
 

Очаквани резултати:  

 Подобрени енергийни характеристики на жилищния сграден фонд и подобрен 

топлинен комфорт на обитаване; 

 Намаляване на  годишните финансови разходи за енергия на домакинствата; 

 Удължен живот на енергийно обновените сгради и на техните инсталации и 

съоръжения;  

 Намаляване на въглеродните емисии, генерирани от частния жилищен сектор. 
 
 

Цел 1.3. Повишаване ефективността на уличното осветление 

Мерки: 

 Поетапно изпълнение на проект за енергийно-ефективна подмяна на 

съществуващите улични осветители с LED осветители; 

 Поетапно изпълнение на проект за изграждане на ново улично осветление, в райони 

с липсващо такова; 

 Поетапно въвеждане на система за автоматично централизирано управление на 

уличното осветление; 

 Разработване и внедряване на интерактивен портал за контрол и поддръжка на 

уличното осветление; 

 Разработване на ефективни системи за поддържане и експлоатация на уличното 

осветление, включително с участие на гражданите. 

 

Очаквани резултати:  

 Подобряване качеството и ефективността на уличното осветление и привеждането 

му в съответствие с хигиенните норми, съгласно извършената светлотехническа 

категоризация на уличната мрежа на град Добрич, в съответствие с  БДС 5504-82 

„Осветление на улици и пешеходни зони“ и Европейските норми; 

  Намаляване на преките разходи за електроенергия с поне 50% за реновираното 

уличното осветление, при осигурено високо качество на осветлението чрез 

повишаване неговата енергийна ефективност; 

 Намаляване на общите разходи за експлоатационно поддържане и възстановяване 

на уличното осветление; 

 Намаляване на емисиите на парникови газове в резултат на намалена консумация 

на електроенергия; 

 Подобряване на безопасността на движение на моторни превозни средства, 

повишаване на сигурността на движение на пешеходците нощно време и създаване 

на комфортна и естетична нощна атмосфера в града; 
 

Цел 1.4.: Повишаване на дела на използване на енергия от възобновяеми източници в 

публичния сектор. 
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Мерки: 

 Монтаж на фотоволтаични панели на покриви и фасади на сгради – общинска 

собственост  за производство на електроенергия за собствени нужди (off-grid 

system); 

 Монтаж на слънчеви колектори за производство на битово горещо водоснабдяване; 

 Разработване и прилагане на мерки за въвеждане на хибридно улично осветление. 

 

Очаквани резултати:  

 Подобрени енергийни характеристики на общинския сграден фонд и подобрен 

топлинен комфорт на обитаване; 

 Оптимизиране на бюджетните разходи, в резултат на постигнатите икономии на 

енергия от изпълнение на мерки, оползотворяващи потенциала на ВЕИ; 

 Намаляване на въглеродните емисии от публичната инфраструктура. 

 

 

Приоритет 2: Въвеждане на интелигентни системи за градски транспорт. 
 

Цел 2.1. Повишаване ефективността на обществения транспорт 

Мерки: 

 Актуализация на транспортно-комуникационния план; 

 Развитие на интегрирана системата на градския транспорт на град Добрич, 

включително закупуване на нови превозни средства и интелигентна система за 

управление на обществен транспорт; 

 Система за електронно таксуване; 

 Инсталиране на система за осигуряване на предимство на превозните средства на 

масовия градски транспорт на кръстовищата;  

 Изграждане на система за информация на пътниците в реално време;  

 Подобрения на спирки и рехабилитация на пътната настилка, облагородяване на 

пешеходни зони и местата за изчакване на превозните средства. 

 

Очаквани резултати:  

 Подобряване качеството на транспортното обслужване в общината; 

 Намаляване разходите за енергия в областта на транспорта; 

 Намаляване броя на пътуванията с лични превозни средства; 
 

Цел 2.2. Подобряване на възможностите за алтернативна градска мобилност. 

Мерки: 

 Разширяване на мрежата от велоалеи в град Добрич; 

 Насърчаване използването на велосипеди; 

 Оптимизиране на системата за паркиране. 

 

Очаквани резултати:  

 Създаване на условия за безконфликтно придвижване на автомобилисти, 

велосипедисти и пешеходци; 

 Намаляване на замърсеността на въздуха и други вредности за околната среда и 

човека като резултат от използването на алтернативна градска мобилност. 

 

Приоритет 3: Повишаване на енергийната ефективност в местната икономика. 

Цел 3.1. Насърчаване на мерките за енергийна ефективност в частния сектор и повишаване 

на дела на използването на ВЕИ. 

Мерки: 

 Разширяване на газоразпределителната и преносна мрежа на територията на 

общината; 
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 Изпълнение на консултативни и информационни механизми за популяризиране на 

мерки за енергийна ефективност в промишления сектор по проекти, финансирани 

от ЕС;  

 Административна и техническа взаимопомощ при участие на бенефициентите в 

проекти, финансирани от европейски и донорски програми за повишаване на 

енергийната ефективност; 

 Изграждане на партньорства за разработване и прилагане на система от услуги за 

консултиране на малки и средни предприятия за въвеждане на пакети от енергийно 

ефективни мерки и оползотворяване на енергия от възобновяеми източници; 

 Провеждане на информационни кампании за популяризиране използването на 

възобновяеми енергийни източници в производствени предприятия. 

Очаквани резултати:  

 Създадена подходяща информационна среда за стимулиране на инвестиции в 

прилагане на мерки за енергийна ефективност и в производството на енергия от       

възобновяеми източници; 

 Увеличен дял на бизнес инвестициите в технологии за въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност и изграждане на ВЕИ системи. 

 

Цел 3.2. Подкрепа за информираност на бизнеса в областта на ЕЕ и ВЕИ 

Мерки: 

 Организиране на информационни кампании, конференции, бизнес-закуски, 

семинари и други тематични срещи, предназначени за представители на бизнеса на 

територията на град Добрич; 

 Създаване на енергийна информационна база за инсталираните енергийни 

мощности от възобновяеми източници на територията на общината. 

 

Очаквани резултати:  

 Повишено ниво на информираност и изградена положителна нагласа сред бизнеса 

за интелигентно енергийно поведение; 

 Изградена култура за прилагане на мерки за енергийна ефективност в 

промишлеността. 

 

Приоритет 4: Повишаване капацитета на заинтересованите страни, 

сътрудничество при осъществяване на енергийните цел. 
 

Цел 4.1. Повишаване на местния капацитет за устойчиво енергийно развитие. 

Мерки:  

 Въвеждане на подходяща система за обучение на експерти в местната 

администрация от ресорните звена, ангажирани в планирането, изпълнението и 

контрола на капиталовите инвестиции и политиките по териториално развитие; 

 Разработване и внедряване на правила за енергийно ефективно поведение на 

служителите в общинска администрация и други общински структури; 

 Създаване на международни партньорства, подготовка и изпълнение на 

партньорски проекти в областта на енергийната ефективност. 

 

Очаквани резултати:  

 Повишен капацитет на Община град Добрич за планиране, реализация и 

мониторинг на местни политики за устойчиво енергийно развитие; 

 Повишено ниво на информираност и изградена култура за прилагане на мерки за 

енергийна ефективност в общинската администрация. 
 

Цел 4.2. Проучване потенциала за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми 

източници и възможностите за неговото оползотворяване. 
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Мерки:  

  Възлагане изготвянето на проучвания за потенциала на територията на общината 

по отношение наличието и използваемостта на енергия от възобновяеми източници; 

 Разработване на енергиен баланс на общината на основата на установения 

потенциал на енергия от възобновяеми източници; 

 Проучване на месните нужди от техническа помощ в областта на енергийната 

ефективност и ВЕИ; 

 Проучване на алтернативни възможности за финансиране на енергийни проекти. 

Очаквани резултати:  

 Създадена подходяща информационна и подкрепяща среда за потенциални 

инвестиции в сферата на енергийната ефективност и оползотворяването на енергия 

от възобновяеми източници; 

 Установяване на трайни публично-частни партньорства на регионално ниво. 
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6. ИНДИКАТОРИ И ФИНАНСОВА РАМКА НА ПРОГРАМАТА 

  

6.1.Индикатори  
Индикаторите за наблюдение и оценка са измерими, систематизирани, стандартизирани с 

изискванията на Евростат, съпоставими, както и могат да се допълват от система от данни, 

осигуряваща периодично набиране на нужната информация. По-долу са представени 

примерни индикатори по приоритети, които могат да се прилагат от общината за отчитане на 

резултатите от постигането на Програмата. Тези индикатори могат да бъдат доразвити или 

променени, ако се установи, че това е по-целесъобразно и отговарящо на нуждите на 

общината. В Таблица 4 са описани индикаторите за изпълнение на програмата: 
 
 Табл. 4.  

№ 
Описание на 

Индикатора/Мярка 

Период 

на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Цел 1.1. Въвеждане на мерки за повишаване енергийната ефективност на общинския сграден фонд 

 

Брой на извършените обследвания за енергийна ефективност 

и сертифициране на сгради  общинска собственост, които 

попадат в обхвата на ЗЕЕ (бр.) 

2024 15 40 

 
Брой на издадените удостоверения, постигнати енергийни 

спестявания, постигнати спестявания на СО2 (бр.) 
2024 0 15 

 Сгради общинска собственост, в които са въведени ЕСМ (бр.) 2024 15 40 

Цел 1.2. Въвеждане на мерки за повишаване енергийната ефективност в жилищните сгради на територията 

на общината 

 

Брой направени консултации, брой посещения на жилищни 

сгради, брой издадени становища, брой публикации и дадени 

интервюта (бр.) 

2024 0 100 

 

Брой направени консултации, брой подадени заявления, 

брой одобрени сгради, брой издадени становища от 

общинската администрация (бр.) 

2024 0 100 

 
Извършване на енергийни одити на жилищните сгради от 

общинския сграден фонд, които попадат в обхвата на ЗЕЕ (бр.) 
2024 42 60 

 ВЕИ инсталации в жилищния сектор (бр.) 2024 0 50 

 Дял на намаление на СО2 – т./год. 2024 0 4100 

 Енергия, произведена от възобновяеми източници MWh/год. 2020 0 7500 

Цел 1.3. Повишаване ефективността на уличното осветление 

 Спестени кWh /год. 2024 0 5000 

 Спестени емисии СО2 т./год. от подменени осветители 2024 0 184 

 
Изграждане на система за автоматизирано улично осветление 

(бр.) 
2024 0 1 

Цел 1.4: Повишаване на дела на използване на енергия от възобновяеми източници в публичния сектор 

 Въведени в експлоатация ВЕИ в публичния сектор (бр.) 2024 0 5 

 Дял на намаление на СО2 – т./год. 2024 0 4300 

 Енергия, произведена от възобновяеми източници MWh/год. 2024 0 52000 

Цел 2.1. Повишаване енергийната ефективност на обществения транспорт 

 
Закупени и въведени в експлоатация нови превозни средства 

за градски транспорт 
2024 0 10 

 Спестени емисии СО2 2024 0 453 

Цел 2.2. Подобряване на възможностите за алтернативна градска мобилност 

 Изградени велоалеи на територията на града (км.) 2024 0 15 
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№ 
Описание на 

Индикатора/Мярка 

Период 

на 

отчитане 

Базова 

стойност 

Целева 

стойност 

Цел 3.1. Насърчаване на мерките за енергийна ефективност в частния сектор и повишаване на дела на 

използването на ВЕИ 

 ВЕИ инсталации в промишления сектор (бр.) 2024 0 10 

 Дял на намаление на СО2 – т./год. 2024 0 5000 

 Енергия, произведена от възобновяеми източници MWh/год. 2024 0 6000 

Цел 3.2. Подкрепа за информираност на бизнеса в областта на ЕЕ и ВЕИ 

 Провеждане на информационни и тематични събития 2024 0 5 

 Популяризиране на добри практики 2024 0 5 

Цел 4.1. Повишаване на местния капацитет за устойчиво енергийно развитие 

 
Въведена система за отчитане, контрол и анализ на 

енергопотреблението (бр.) 
2024 0 1 

 Осъществени партньорски проекти (бр.) 2024 0 5 

Цел 4.2. Проучване потенциала за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници и 

възможностите за неговото оползотворяване 

 Проучвания, свързани с потенциал за използване на ВЕИ (бр.) 2024 0 2 

 
Проучвания на местните нужди от техническа помощ на 

енергийната ефективност и използването на ВЕИ (бр.) 
2024 0 2 

 

6.2. Финансиране 

За финансиране реализирането на проекти в областта на устойчивата енергия е необходимо да 

се използват всички източници на финансов ресурс: бюджетни средства; кредитни линии и 

заемен капитал; безвъзмездни средства - грант или субсидия от различни фондове и 

международни програми; финансиране от трета страна, вкл. ЕСКО договори, концесия, 

публично-частни партньорства; емисии на общински облигационни заеми (ценни книжа); 

финансов лизинг и др. 

 

6.2.1. Подходи на финансиране на общинските програми: 

 Подход „отгоре – надолу”: състои се в анализ на съществуващата законова рамка за 

формиране на общинския бюджет, както и на тенденциите в нейното развитие.  

 Подход „отдолу – нагоре”: основава се на комплексни оценки на възможностите на 

общината да осигури индивидуален праг на финансовите си средства (примерно: жител на 

общината, ученик в училище, пациент в болницата, и т.н.) или публично-частно партньорство. 

 

6.2.2. Източници на финансиране 

Възможностите за финансиране реализирането на краткосрочната общинска енергийна 

програма на Община град Добрич са следните: 

 

а) Бюджетни средства 

В зависимост от планираното реализиране на мерки по енергийна ефективност, в общинския 

бюджет се залагат средствата за изпълнение на предвидените обекти за съответната година. 

 

б) Кредитни линии и заемен капитал 

Предоставят се от финансови институции (банки, фондове, търговски дружества, включително 

предприятията, предлагащи енергоефективни услуги), емисии на общински облигационни 

заеми (ценни книжа), финансов лизинг и др. Могат да се използват както за изпълнение на 

цялостни проекти по енергийна ефективност, така и в случаите на съфинансиране на проекти. 

 

в) Безвъзмездни средства - грант или субсидия от различни фондове и международни 

програми 

 Държавен фонд Земеделие  
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 Национален доверителен екофонд; 

 Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство; 

 Фонд за енергийна ефективност и възобновяема енергия; 

 Други. 

 

г) Други икономически механизми 

 Финансиране от трета страна - цялостно или частично финансиране, осигурено от 

предприятие за енергоефективни услуги, осъществяващо най-често проекта „до ключ”, въз 

основа на сключен договор с гарантиран резултат (ESCO договори). 

 Концесионна разновидност на финансирането от трета страна – по схемата 

“строителство” (построй) – “експлоатация” (използвай) – “прехвърляне на собствеността” 

(предай). Тази форма може да бъде използвана чрез публично-частни сдружения за реализация 

на проекти с голяма обществена значимост и ефективност. 

 Финансов лизинг; 

 Емисии на общински облигационни заеми. 

 

6.3. Финансова рамка на програмата 

 

Предвидените по-долу средства са индикативни на база прогнозни разходи, вкл. за 

консултантски услуги, енергийни одити, проектиране и други от общ характер, свързани с 

подготовката за външно финансиране. 

 
Табл.5.  

№ 

 

Мерки 

Необходим бюджет, х.лв., 

 

Коментар 
Местно 

финанси

ране/Об

щински 

бюджет 

Външно 

публ. 

Финанси

ране 

Частно 

финансира

не 

1. Административни     

1.1. Облекчаване на административните 

процедури за енергийни проекти 

0,00 0,00 0,00  

1.2. Подпомагане реализирането на 

проекти, въвеждащи мерки за ЕЕ и 

ВИ 

0,00 0,00 0,00  

1.3. Информационни и обучителни 

кампании 

0,00 5 000 5 000 брошури, 

лектори и др. 

2. Технически     

2.1. Изпълнение на интегриран пакет от 

мерки за енергийна ефективност в 

общински сгради; 

100 0  0  

2.2. Въвеждане на енергоспестяващи 

мерки в уличното осветление на 

територията на Община град 

Добрич 

0 800 1000 ESCO договор 

и/или 

Норвежки 

механизъм 

2.3. Мерки за използване на енергия от 

възобновяеми източници и мерки за 

енергийна ефективност при 

реализация на проекти за 

реконструкция, основно 

обновяване, основен ремонт или 

преустройство на сгради общинска 

собственост – прилагане на чл.20, 

ал.1-3 от ЗЕВИ; 

20 500 - 100% външно 

финансиране 
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№ 

 

Мерки 

Необходим бюджет, х.лв., 

 

Коментар 
Местно 

финанси

ране/Об

щински 

бюджет 

Външно 

публ. 

Финанси

ране 

Частно 

финансира

не 

2.4. Изграждане на енергийни обекти за 

производство на енергия от 

възобновяеми източници, по-

специално фотоволтаици, върху 

покривните конструкции на сгради 

общинска собственост;  

0 0 1000 ПЧП 

 

6.4. Проекти, завършени в периода 2016 - 2019 г. 

 

6.4.1. Инвестиционната програма за градско възстановяване и развитие на Добрич 

(ИПГВР) 

Инвестиционната програма за градско възстановяване и развитие на Добрич е програма, която 

подкрепя реализирането на обвързани териториално и времево инвестиции чрез изпълнението 

на важни инфраструктурни проекти на стойност до 28 199 162,00 лв. в периода 2016-2023 г.   

В рамките на ИПГВР на Община град Добрич до края на 2019 г. са изпълнени следните проекти:  

- Реконструкция и модернизация на професионална гимназия по ветеринарна медицина  

„Проф. д-р Георги Павлов“ гр. Добрич; 

- Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сграда РДПБЗН и РСПБЗН 

гр. Добрич; 

- Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за 

икономическо развитие в Добрич (включва изграждане на ново енергоефективно 

улично осветление); 

- Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич (включва 9 

жилищни сгради); 

- Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич – I (включва 

мерки за енергийна ефективност в 3 училища и 1 детска градина); 

- Реконструкция и благоустрояване на градската среда (включва изграждане на ново 

енергоефективно улично осветление). 

 

6.4.2. Други проекти  

 

- Подобряване на връзката с мрежата TEN-T в трансграничния регион Меджидия - 

Добрич (включва изграждане на ново енергоефективно улично осветление); 

- Подмяна на дограма на Художествена галерия град Добрич по проект „Красива 

България“; 

- Енергийна ефективност в отоплителните инсталации на ДГ №10 „Слънчице“ и 

Социален център на ул. „Суха река“ №37.  

 

 

6.5. Проекти, в процес на оценяване 

- Текущ ремонт в част "Електрически инсталации" на лекоатлетическа зала от 

съществуваща спортна сграда, намираща се в Спортен комплекс „Добротица“ град Добрич 

(включва подмяна на съществуващите осветителни тела с енергоефективни осветители);  

- Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства; 

- Развитие на интегрирана система  на градския транспорт на Добрич.  
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7. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА 
 

За да бъдат реализирани успешно мерките и проектите, заложени в общинската енергийна 

програма към дадения период, е необходимо тя да бъде синхронизирана и адаптирана към 

промените в общинските характеристики през годините, към които се отнася. Системата за 

наблюдение, мониторинг и оценка на програмата има за цел да коригира отклоненията от 

предварително планираните дейности като по този начин се подобри осъществяването на 

целите на стратегическия документ и се улесни по-нататъшното развитие на процеса. Чрез 

извършените наблюдение и мониторинг се цели да се предостави на управленския екип, както 

и на главните заинтересовани страни, ранна информация за напредъка (или липсата на 

напредък) по постигането на резултатите, приложението на системата от индикатори на 

програмата, пълноценната координация и взаимодействие на участващите структури и 

успешното публично представяне на резултатите от наблюдението. Системата за наблюдение и 

оценка на изпълнението на програмата цели осигуряването на ефективно изпълнение на плана 

за действие, с оглед постигане на целите за устойчиво местно развитие и ефикасно разходване 

на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти.  

По време на мониторинга ще бъдат набирани количествени и качествени данни за цялостния 

процес по прилагането на стратегическия документ, като напредъкът към текущия момент се 

сравнява с първоначалните очаквания, за да се определят евентуалните необходими корективни 

действия. 

В процеса на наблюдение и оценка при спазване на принципа за партньорство участват кметът 

на общината, общинската администрация, общинският съвет, социалните и икономическите 

партньори, неправителствените организации, представителите на гражданското общество в 

общината. 

Процесът на наблюдение на изпълнението на програмата осигурява участието на 

заинтересуваните органи, организации, физически и юридически лица при спазване на 

принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението. Препоръчително е 

практиките за осигуряване на публичност да бъдат продължени и във времето на реализацията 

на програмата, като се гарантират нормативните изисквания за отчетност на резултатите.  

Основният инструмент за наблюдение и оценка на реализацията е годишният доклад за 

наблюдението на изпълнението на програмата, който се препокрива с годишния отчет към 

АУЕР за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно разпоредбите на 

чл.12, ал.5 от ЗЕЕ. 

Специализираните дирекции и отдели в общинската администрация също активно се включват 

в отделните етапи от разработването и изпълнението на програмата. Те осъществяват 

необходимата комуникация и координация на различните нива, както и предоставят експертна 

помощ при подготовката на годишните доклади. 

Задължително е участието на институциите, чиято задача е да предоставят нужната информация 

за проследяване на изпълнението, съобразно със заложените индикатори. Заинтересованите 

страни обхващат представители на областната администрация, неправителствения сектор, 

частния сектор, професионалните общности, заедно с отделните жители в общината.  

За успешния мониторинг на програмите е необходимо да се прави периодична оценка на 

постигнатото като се съпоставят вложените финансови средства и резултатите, което служи 

като основа за определяне реализацията на проектите. 
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8. ОЧАКВАНИ ЕФЕКТИ И ОБХВАТ 

 

Очакваните ефекти от реализиране на мерките, набелязани в Краткосрочната общинска 

енергийна програма на Община град Добрич 2020-2024 година са: 

 Реализиране икономии на средства; 

 Създаване на устойчива местна политика в контекста на Общинския план за развитие; 

 Подобряване на енергийното управление на територията на общината; 

 По-чиста околна среда; 

 Повишаване информираността на ръководителите, специалистите и обществеността чрез 

обучения и информационни кампании – популяризиране на енергийната ефективност и 

използването на ВИ като символ на нов мироглед и философия; 

 Постигане на демонстрационен и образователен ефект чрез популяризиране 

възможностите и ползите от прилагане на мерки за енергийна ефективност сред 

населението на общината; 

 Подобряване на имиджа и повишаване на „конкурентоспособността“ на общината, респ. 

общинската администрация. 

 

Настоящата Краткосрочна Общинска енергийна програма на Община град Добрич се приема 

за периода 2020 - 2024 година. 

Програмата има отворен характер и в срока на действие може да се променя, усъвършенства 

и допълва вследствие измененията в законодателството на Република България, както и в 

зависимост от конкретните задачи и наличие на необходимите финансови средства. 

Успешното и активно участие на Община град Добрич в различни национални, регионални и 

местни проекти за Евроинтеграция, и сътрудничество за съвместно финансиране, ще 

допринесат за бързото и по-обхватно постигане на поставените цели. 
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9. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ – ИНДИКАТИВНА ТАБЛИЦА 

 
Табл. 6.  

Специфична 

цел 
Мярка / проект 

Срок на 

изпълнение 
Резултати  

Източник на 

информация 
Инвестиции 

Цел 1.1. 

Въвеждане на 

мерки за 

повишаване 

енергийната 

ефективност на 

общинския 

сграден фонд 

Извършване на енергийни одити и 

сертифициране на сгради – 

общинска собственост, които 

попадат в обхвата на ЗЕЕ 

2024 г. Извършени енергийни обследвания 

на всички общински обекти с РЗП 

над 500 м2 

Доклади от изготвени 

енергийни обследвания; 

Отчети за изпълнение на 

плановете за ЕЕ, съгл. 

чл.12 от ЗЕЕ 

100 000 лв. 

Извършване на повторни 

енергийни обследвания, след 

прилагане на ЕСМ и издаване на 

удостоверения за енергийни 

спестявания 

2024 г. Извършени енергийни обследвания 

на всички общински обекти с РЗП 

над 500 м2 

Доклади от енергийни 

обследвания 

100 000 лв. 

Въвеждане  на предвидените в 

докладите от обследванията 

енергоспестяващи мерки – ясли, 

детски градини, училища, социални 

и здравни заведения, обекти от 

културната инфраструктура и 

административни сгради 

2024 г. Реализирани икономии на енергия  

Спестени въглеродни емисии 

Справки от 

информационната система 

за мониторинг на 

енергопотреблението в 

Община град Добрич; 

Отчети за изпълнение на 

плановете за ЕЕ, съгл. 

чл.12 от ЗЕЕ 

20 000 000 лв. 

Въвеждане на система за енергиен 

мониторинг на енергийните 

спестявания на сградите общинска 

собственост 

2024 г. 

 

Въведени системи за енергиен 

мониторинг поне в 10 общински 

обекта 

Справки от въведената 

система за енергиен 

мониторинг в пилотните 

сгради; Справки от 

информационната система 

за мониторинг на 

енергопотреблението в 

Община Добрич 

100 000 лв. 

Цел 1.2. 

Въвеждане на 

мерки за 

Изпълнение на консултативни и 

информационни механизми за 

популяризиране на мерки за 

Периодично 

до 2024 г. 

Създаден работещ информационен 

портал  

Интернет страницата на 

Община град Добрич  

10 000 лв. 
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повишаване 

енергийната 

ефективност в 

жилищните 

сгради на 

територията на 

общината 

енергийна ефективност в 

жилищния сектор по проекти 

финансирани от ЕС 

Административна и техническа 

взаимопомощ при участие на 

жилищните сгради в проекти, 

финансирани от европейски и 

донорски програми за повишаване 

на енергийната ефективност 

Периодично 

до 2024 г. 

Разработени и проведени минимум 

3 информационни кампании 

Годишни отчети на 

общинската 

администрация; Интернет 

страницата на Община 

град Добрич 

20 000 лв. 

Извършване на енергийни одити на 

жилищните сгради, които попадат в 

обхвата на ЗЕЕ 

2024 г. Извършени обследвания за 

енергийна ефективност на поне 20 

жилищни сгради  (НПЕЕМЖС) 

Доклади от енергийни 

обследвания 

100 000 лв. 

Въвеждане на предвидените в 

докладите от обследванията 

енергоспестяващи мерки на 

жилищните сгради 

2024 г. Реализиране на мерки за енергийна 

ефективност в още 20 

многофамилни жилищни сгради с 

доказани икономии на енергия 

(НПЕЕМЖС) 

Документация от 

извършени строително-

ремонтни работи; 

Сертификат за доказано 

енергийно спестяване   

20 000 000 лв. 

Цел 1.3. 

Повишаване 

ефективността 

на уличното 

осветление 

 

Поетапно въвеждане на система за 

автоматично централизирано 

управление на уличното осветление 

2024 г. Въведено автоматизирано 

управление на част от системата за 

улично осветление 

Доклад от обследване за 

ЕЕ на система за външно 

изкуствено осветление 

100 000 лв. 

Обновяване на част от 

съществуващото и изграждане на 

ново улично осветление 

2024 г. Въвеждане на мерки за 

алтернативно улично осветление в 

проблемни жилищни райони и 

комплекси 

Технически 

инвестиционни проекти  

150 000 лв. 

Поетапно изпълнение на проекти за 

енергийно-ефективна подмяна на 

съществуващите осветители с LED 

осветители  

2024 г. Обновено улично осветление 

Намалени разходи за 

електроенергия 

Намалени СО2 емисии 

Намалени експлоатационни разходи 

Повишена безопасност на уличната 

мрежа и зрителен комфорт през 

тъмната част от денонощието 

Доклад от обследване за 

ЕЕ на система за външно 

изкуствено осветление 

Технически проект във 

фаза работен  

2 0000 000 лв. 

Цел 1.4. 

Повишаване на 

Монтаж на фотоволтаични панели 

на покриви и фасади на сгради – 

2024 г. Технически проекти; 

Справки от 

2 000 000лв. 
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дела на 

използване на 

енергия от 

възобновяеми 

източници в 

публичния 

сектор 

 

общинска собственост  за 

производство на електроенергия за 

собствени нужди (off-grid system) 

Реализирани поне 10 проекта за 

оползотворяване потенциала на 

енергия от възобновяеми източници 

информационната система 

за мониторинг на 

енергопотреблението на 

Общината Монтаж на слънчеви колектори за 

производство на битово горещо 

водоснабдяване 

Разработване и прилагане на мерки 

за въвеждане на хибридно улично 

осветление 

Цел 2.1. 

Повишаване 

енергийната 

ефективност на 

обществения 

транспорт 

Актуализация на транспортно-

комуникационния план 

 

2024 г. Реализирана минимум една пилотна 

инициатива за ефективни 

транспортни решения 

Документация от 

процедури за възлагане на 

обществени поръчки; 

Годишни отчети на 

общинската 

администрация 

15 000 лв. 

Развитие на интегрирана системата 

на градския транспорт на град 

Добрич, включително закупуване 

на нови превозни средства и 

интелигентна система за 

управление на обществен 

транспорт 

2024 г. Закупени и въведени в 

експлоатация поне 10 нови 

автобуси за масов градски 

транспорт; Спестени 200 tCO2/год.  

Документация от 

процедури за възлагане на 

обществени поръчки; 

Годишни отчети на 

общинската 

администрация 

5 000 000лв. 

Система за електронно таксуване  Мярката е част от проект за 

интегрирана система за градски 

транспорт 

 - 

Инсталиране на система за 

осигуряване на предимство на 

превозните средства на масовия 

градски транспорт на кръстовищата 

2024 г. Изготвен технически проект за 

интегрирана система за управление 

на трафика  

Документация от 

процедури за възлагане на 

обществени поръчки; 

Технически проект 

200 000 лв. 

Изграждане на система за 

информация на пътниците в реално 

време 

2024 г. Мярката е част от проект за 

интегрирана система за градски 

транспорт 

 - 
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Подобрения на спирки и 

рехабилитация на пътната 

настилка, облагородяване на 

пешеходни зони и местата за 

изчакване на превозните средства 

2024г. Мярката е част от проект за 

интегрирана система за градски 

транспорт 

 - 

Цел 2.2. 

Подобряване на 

възможностите 

за алтернативна 

градска 

мобилност. 

Разширяване на мрежата от 

велоалеи в град Добрич 

2024 г. Изградени велосипедни алеи  Годишни отчети на 

общинската 

администрация; Отчети за 

реализирани проекти 

200 000 лв. 

Цел 3.1. 

Насърчаване на 

мерките за 

енергийна 

ефективност в 

частния сектор и 

повишаване на 

дела на 

използването на 

ВЕИ 

 

и  

 

Цел 3.2. 

Подкрепа за 

информираност 

на бизнеса в 

областта на ЕЕ и 

ВЕИ 

 

Разширяване на 

газоразпределителната и преносна 

мрежа на територията на общината 

2024 г. Изградена газоразпределително и 

преносна мрежа 

Годишни отчети Аресгаз 

към общинската 

администрация 

2 000 000 лв. 

Изпълнение на консултативни и 

информационни механизми за 

популяризиране на мерки за 

енергийна ефективност в 

промишления сектор по проекти 

финансирани от ЕС 

Ежегодно 

до 2024 г. 

Проведена поне един път годишно 

информационна кампания,  

съгласно ангажиментите по 

Споразумението на Кметовете 

Годишни отчети на 

общинската 

администрация; Интернет 

страницата на Общината 

10 000 лв. 

Административна и техническа 

взаимопомощ при участие на 

бенефициентите в проекти, 

финансирани от европейски и 

донорски програми за повишаване 

на енергийната ефективност 

2024 г. Изграден общински 

информационен център по 

енергийна ефективност; 

Актуализирана общинска система 

за енергиен мониторинг; Създадена 

база данни от информационни 

ресурси на страницата на Община 

град Добрич 

Годишни отчети на 

общинската 

администрация; Интернет 

страницата на Общината 

5 000 лв. 

Установяване на публично-частни 

партньорства за реализация на 

проекти с цел управление на 

енергията и повишаване на 

ефективността от използването й 

2024 г.  Създадени ефективни партньорства; 

Оползотворен потенциал на ВЕИ на 

територията на Общината 

Отчети за реализирани 

проекти; Данни от 

Електроразпределителното 

дружество за произведена 

енергия от възобновяеми 

източници 

- 
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2024 г. Изготвени предпроектни 

проучвания 

Доклад на оценката за 

потенциала на ВЕИ на 

територията на Общината 

10 000 лв. 

Провеждане на информационни 

кампании за популяризиране 

използването на възобновяеми 

енергийни източници в 

производствени предприятия 

Ежегодно 

до 2024г. 

Проведена поне един път годишно 

информационна кампания,  

съгласно ангажиментите по 

Споразумението на Кметовете 

Годишни отчети на 

общинската 

администрация; Интернет 

страницата на Общината 

10 000 лв. 

Цел 4.1. 

Повишаване на 

местния 

капацитет за 

устойчиво 

енергийно 

развитие 

Въвеждане на подходяща система 

за обучение на експерти в местната 

администрация от ресорните звена, 

ангажирани в планирането, 

изпълнението и контрола на 

капиталовите инвестиции и 

политиките по териториално 

развитие 

2024 г. Проведени минимум 2 обучения по 

общинско енергийно планиране и 

управление  

Програма за обучение, 

обучителни материали 

5 000 лв. 

Усъвършенстване на система за 

отчитане, контрол и анализ на 

енергопотреблението в Община 

град Добрич 

ежегодно Подготовка на доклади и анализи за 

състоянието на енергийното 

потребление; анализи и 

предложения за оптимизиране 

Годишни отчети на 

общинската 

администрация; 

- 

Създаване на международни 

партньорства, подготовка и 

изпълнение на партньорски 

проекти в областта на енергийната 

ефективност 

2024 г. Реализирани партньорски проекти и 

инициативи в областта на 

енергийната ефективност 

Проектни предложения, 

отчет за дейността 

- 
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10. КЛЮЧОВИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ НА ИЗПЪЛЕНИЕТО И УПРАВЛЕНИЕ НА 

РИСКА  

 

Ключови фактори 

o Ефективно разпределение на ключовия персонал и основните финансови ресурси за 

изпълнението на настоящата общинска енергийна програма  - въвеждане на 

организационни промени и обособяване на структурно звено за управление на 

енергията и климата, иницииране на програма за развитие на персонала и разработване 

на общ набор от ценности и основни цели, своевременно стартиране на първите 

оперативни дейности, включително провеждане на кампании за представяне на 

предизвикателства, приоритети и планирани дейности пред гражданите и бизнеса, 

изпълнение на проекти за инвестиции в инфраструктура и обществени сгради. 

o Разработване на подробни планове за инвестиции в енергийна ефективност: обновяване 

на общинския сграден фонд, подобряване на енергийната ефективност в частния 

жилищен фонд и др. Специално внимание следва да се обърне на дългосрочните 

възможности за финансиране и необходимостта от обучение на експерти по финансов 

инженеринг и създаване на енергийни мениджъри в обществените сгради. 

o Иницииране на диалог с потенциални предприемачи - търсене на конкретни 

възможности за разработване и изпълнение на мащабни инвестиционни проекти в 

областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, както и 

подготовка на необходимите гъвкави регулаторни механизми за насърчаване на 

частните инвестиции. 

o Идентифициране и преодоляване на критичните пречки в законодателството за ЕЕ и 

ВЕИ и планиране на инициативи по отношение на националните власти за 

преодоляването им. 

o Наблюдение на напредъка отблизо - планиране и стартиране на нови дейности и 

инициативи, когато старите са завършени. 

 

Управление на риска 

 

Управлението на риска в Община град Добрич следва да бъде непрекъснат процес по 

определяне, оценяване и наблюдение на различните видове рискове, които могат да повлияят 

върху постигането на стратегическите и оперативните цели и съответно въвеждането на 

необходимите контролни дейности за ограничаване на тяхното въздействие до едно нормално 

равнище. 

Една от основните стъпки при управлението на риска следва да бъде изборът на методите и 

средствата за управлението му. Мониторингът и проследяването на процеса по управление на 

риска следва да се осъществява чрез постоянно и систематично наблюдение на рисковете и 

докладване за тяхното състояние, като целта е да се следи доколко рисковете се управляват 

успешно, т.е. дали контролните дейности действително минимизират рисковете и дали се 

постигат целите, застрашени от тези рискове. 

 

За подпомагане на периодичното осъществяване на мониторинга трябва да бъде въведена 

процедура по вътрешно докладване за идентифициране на рискове, при спазване на 

изискванията за своевременност, периодичност и изчерпателност. Управлението на риска е 

неразделна част от общото управление на Община град Добрич, имаща за цел да реши 

следните основни задачи в областта на устойчивото развитие на общината: 

o Непрекъснатост на работата; 

o Приемлива непрекъснатост на проследяване на дейностите; 

o Задължителна обезпеченост с нужната информация и нейното надлежно съхраняване 

за провежданите мероприятия по енергийна ефективност и използване на ВЕИ; 

o Добра координация с държавните институции при решаване на проблемите, свързани с 

устойчивото развитие на общината; 

o Социална отговорност; 
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o Недопускане на намеса от външен характер, която би повлияла негативно върху 

стратегическите цели на общината; 

o Икономичност на ресурс при изпълнение на целите. 

 

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ефективността на използване на енергията трябва да бъде първият приоритет на Община 

град Добрич. Обществените дейности трябва да имат водеща позиция в това направление: 

изпълнението на програмата за саниране на обществените сгради, повишаване ефективността 

на общинския транспорт не само ката превозни средства, но и като организация на 

обслужването, уличното осветление – проектиране и изпълнение със съвременни осветителни 

тела и съответстващото управление. 

Дейностите по ЕЕ извън общинските – население, бизнес - трябва да се подпомагат чрез 

информация за технологии, възможности за финансиране – програми, фондове, улесняващи 

процедури и др. 

Повишаването на информираността на обществото и квалификация на работна сила е 

условие, без което не е възможен технологичен напредък и за тази цел трябва да се използват 

всички информационни средства – печат, радио и телевизия, срещи за обсъждане на проекти 

и възможности, курсове за разяснения и обмен на опит, курсове за квалификация и други. 

Необходимо е и да се създаде проста по структура и лесна за използване Информационна 

система с База данни, в която да се регистрират най-напред потреблението на енергия по 

видове и по обекти, проекти за подобряване, резултати след изпълнените проекти и друга 

информация, необходима за анализи, оценки, вземане на решения за бъдещи проекти. Тя ще 

улесни мониторинга на потреблението след завършени проекти. 
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29. Кредитна линия REECL, http://www.reecl.org 

30. Кредитна линия на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за енергийна 

ефективност в България 

31. Фонд за енергийна ефективност (ФЕЕВИ), https://www.bgeef.com 

32. Национален доверителен ЕкоФонд (НДEФ), http://www.ecofund-bg.org 
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