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Този документ е създаден в рамките на проект „Разработване и въвеждане на единен и ефективен 
механизъм за подобряване цялостния процес на разработване и изпълнение на стратегически документи 

на община град Добрич в партньорство и координация с всички заинтересовани страни”, Договор № 13-
13-162 от  08.11.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма 

„Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 
Договарящия орган. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Нормативно основание за разработване на оценката 

Настоящият документ е създаден във връзка с изпълнение на договор за услуга, сключен 
между Община град Добрич като Възложител и фирма „Адванст бизнес консултинг“ ООД като 
изпълнител. Договорът е с предмет  „Разработване и въвеждане на методология за изготвяне, 
мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на стратегически и програмни документи, 
провеждане оценка на изпълнението на основните стратегически и програмни документи, 
разработване и актуализация на стратегически и програмни документи, разработване на 
Общински план за развитие на Община град Добрич 2014 – 2020 г.“ и се изпълнява във връзка с 
изпълнението на проект "Разработване и въвеждане на единен и ефективен механизъм за 
подобряване цялостния процес на разработване и изпълнение на стратегически документи на 
община град Добрич в партньорство и координация с всички заинтересовани страни“.  

Основната цел на оценката е да направи съпоставка на някои от основните действащи 
политики и стратегически документи за Община град Добрич и процесите за тяхното разработване 
и съответствието им с националните и регионални стратегии. Основният фокус на оценката е 
върху Стратегия за управлението на общинската собственост 2011-2015 г., Общинска програма за 
опазване на околната среда 2009-2014 г. и Общинска енергийна програма 2008-2013 г. Анализът е 
фокусиран върху съответствието на посочените стратегически документи на Община град Добрич 
с действащи национални и регионални стратегии.  

 

1.2. Цели и съдържание на оценката 

Оценката на изпълнението на стратегическите документи на Община град Добрич ще включва 
следните компоненти: 

 оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 
 оценка на общото въздействие; 
 оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 
 изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно 

развитие. 

На база на изводите от проведената оценка на изпълнението на основните стратегически 
документи на Община град Добрич са изготвени препоръки за актуализацията на Стратегия за 
управлението на общинската собственост (2011-2015 г.) и Общинска програма за опазване на 
околната среда (2009-2014 г.), както и за разработването на  Общинска енергийна програма за 
следващия период. Извършването на оценката на документите и последващите 
актуализация/разработване на стратегическите документи е задължително от гледна точка на 
това да се гарантира тяхното съответствие от една страна с новия Общински план за развитие, а от 
друга страна с планираните за следващия програмен период стратегически документи на 
национално и регионално ниво в съответната област. 
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2. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА 
ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА МАНДАТ 2011-2015 Г. 

Стратегията за управлението на общинската собственост е разработена на основание чл. 8, ал. 
8 от Закона за общинската собственост за периода 2011 – 2015 г.  Документът е приет с Решение 
№ 4 – 6 от 31.01.2012 г. на Общински съвет град Добрич и определя политиката за управление на 
общинската собственост за указания период на общинския съвет. Основните приоритети, 
изведени в Стратегията са както следва: - плановост, предвидимост, прозрачност и отчетност, 
ефективност и ефикасност при използването на общинската собственост, като стратегически 
ресурс на общината. Под „управление на общинската собственост“, при изпълнението целите на 
документа се разбира „интегриран процес, включващ систематични и координирани дейности и 
практики, чрез които Общината оперира със собствеността си, управлява разумно рисковете, 
разходите и приходите от собствеността през целия жизнен цикъл на имота – придобиване, 
използване, поддържане, опазване и разпореждане“. 

 

2.1. Оценка на резултатите от изпълнението на стратегията 
 
Отчетените данни са съгласно Отчет на мандатна програма на кмета на Община град Добрич: 
 

Година  Дейност По програма По отчет 

2
0

1
1

 г
о

д
и

н
а

 

Приходи от продажби на сгради и земя 850 000 лв. 2 788 126 лв. 

Приходи от наеми на общинско имущество и 
земя 

1 250 000 лв. 1 078 847 лв. 

Продадени общински имоти - 42 

Продадени общински жилища - 5  

Учредено право на строеж върху общинска земя - 21 

Отдадени под наем общински имоти - 59 

Общински земеделски земи под наем (бр. лозя) - 219 

Концесионирани имоти 6 3 

Актувани нови имоти общинска собственост - 129 

2
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Приходи от продажби на сгради и земя - 1 026 803 лв. 

Приходи от наеми на общинско имущество и 
земя 

- 1 035 069 лв. 

Продадени общински имоти - 28 

Продадени общински жилища - 10 

Учредено право на строеж върху общинска земя - 6 

Отдадени под наем общински имоти - 66 

Общински земеделски земи под наем (бр. лозя) - 184 

Концесионирани имоти - 3 

Актувани нови имоти общинска собственост 

 

- 146 

2
0
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го д

и
н

а
 

Приходи от продажби на сгради и земя - 1 647 996 лв. 
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Приходи от наеми на общинско имущество и 
земя 

- 941 637 лв. 

Продадени общински имоти - 36 

Продадени общински жилища -   3 

Учредено право на строеж върху общинска земя - 6 

Отдадени под наем общински имоти - 53 

Общински земеделски земи под наем (бр. лозя) - 220 

Концесионирани имоти - - 

Актувани нови имоти общинска собственост - 160 

Въведени нови обекти в експлоатация - 3 

 

От извършената преценка на изпълнението на стратегията за периода на действие може да се 
направи извода, че е реализиран съществен спад в продажбите на имоти общинска собственост. 
От друга страна се запазва търсенето на имоти за наемане. Реализиран е и значителен спад в 
търсенето на сделки за придобиване на общински жилища.  

За периода учредените права за строеж са нараснали от 3 на 18, но въпреки това приходите са 
намалели с над 50 %.  

През изминалия период за изготвени 430 акта за общинска собственост. Въведени са в 
експлоатация 3 нови сгради общинска собственост. 

 

2.1.1. Измерване изпълнението на стратегията въз основа на заложените 
политики и задачи за изпълнение 

 

Според предназначението им обектите на общинската стратегия са определени като: 

 Имоти, които се използват за административни нужди (сградите на общинската 
администрация и други, предвидени за административни нужди); 

 Имоти, използвани за предоставяне на публични услуги (образователни, социални, 
културни, спортни и др.) и за изпълнение на различни проекти на общината с важно 
социално значение (част от тези имоти се управляват от общинските предприятия); 

 Имоти, които не се използват за административни нужди и за предоставяне на 
публични услуги, които могат да се отдават под наем, за ползване, за концесиониране 
или с тях да се извършват разпоредителни сделки. - т.н. "свободни имоти" (частна 
общинска собственост по Закона за общинската собственост). 

По функционален принцип, формулираните цели на отделните групи имоти са както следва: 

Предназначение на общинските имоти Заложени цели 

Административни нужди  

 Оптимизиране на оперативните 

разходи; 

 Повишаване на ефективността на 

разходите за поддръжка на имотите и 

капиталовите разходи. 

За предоставяне на услуги, вкл. със социално 
значение 

 Повишаване на ефективността на 

разходите за поддръжка на имотите и 

капиталовите разходи. 



5 
 

Имоти за отдаване под наем, за ползване, 
концесиониране, предмет на разпоредителни 
сделки 

 Увеличаване на генерираните от 
имотите приходи в бюджета чрез 
използване на пазарни подходи за 
постигане на висока доходност при 
управлението им.  

 

Степента на постигане на посочените цели ежегодно се представя в Доклад на кмета на 
общината за резултатите от управлението на общинската собственост  по видове и категории 
обекти, изготвян във връзка с чл. 66 а от Закона за общинската собственост. 

Съгласно изготвените доклади за периода 2011 – 2013 година може да се отчете следния 
напредък: 

1) Оптимизиране на оперативните разходи за административни сгради: в резултат на 
изпълнението мерки за въвеждане на енергийна ефективност на сградите общинска 
собственост е постигнато намаляване на оперативните разходи за отопление и 
осветление. Въведени са нискоенергоемки компютърни станции и мултифункционални 
устройства за администрацията. 
 

2) Повишаване на ефективността на разходите за поддръжка на имотите и капиталовите 
разходи: текущи ремонти, насочени към подобряване на сградния фонд. 
 

3) Повишаване на ефективността на разходите за поддръжка на имотите и капиталовите 
разходи за сгради, свързани с предоставяне на услуги:  

- изпълнени са мерки по проект на ОПРР, свързани с 5 културни обекта (Къща-музей 
на Йордан Йовков, Дом-паметник на Йордан Йовков, Музей по нова и най-нова 
история, Етнографска къща, Археология на Добруджа; 

- разкриване на общностен център за деца и семейства (ул. „Теменуга“ № 5); 
- Ремонт на художествена галерия по проект „Красива България“; 
- газификация на сгради – Дом-паметник на Йордан Йовков, Художествена галерия; 
- въвеждане на мерки за ЕнЕф – дневен център, ПМГ, ОУ „Хр. Ботев“, ОУ „Хан 

Аспарух“, ДЯ № 2, Център за психично здраве; 
- Проект „Към по-качествено образование в ареал Добрич чрез обновена и 

модернизирана инфраструктура“ – обхванати ХГ „Св.Св. Кирил и Методий“, СОУ 
„Св. Климент Охридски“, СОУ „Д.Талев“, СУ „Г.С.Раковски“, СОУ „П.Р.Славейков“, 
ЦДГ № 9, ЦДГ № 10; 

- санирани 14 училища по програма, финансирана от МОНМ; 
- основни ремонти по сградите на ЦДГ № 11, 17, 18, 20, 23, 35, 29, 32, 7, 25, 26, 24, ОУ 

„Й. Йовков“, ОУ „Н. Вапцаров“, ОУ „Хр. Смирненски“, ПМГ „Иван Вазов“, ЕГ „Гео 
Милев“, ОУ „П. Волов“; 

- Ремонт на зала „Добрич“; 
- ремонт на спортна зала „Добротица“ – спортни терени, осветление. 

 
4) Увеличаване на генерираните от имотите приходи в бюджета чрез използване на пазарни 

подходи за постигане на висока доходност при управлението им: към момента на 
оценката  са подходи за постигане на по-висока доходност при управлението на 
общинските имоти. Изготвен електронен публичен регистър на общинската собственост, 
регистър на разпоредителните сделки и публичен регистър за процеса на приватизация и 
следприватизационен контрол и общински концесионен публичен регистър. Могат да се 
намерят на електронната страница на общината. 

Съгласно поставените политики и задачи за постигане на горепосочените цели са реализирани 
следните дейности: 
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 Незастроени терени 

Политики и задачи, свързани с незастроени 
терени в общината 

Изпълнение 

Да се ускори  процесът на идентификация на 
общинските терени 

Идентифицирани нови общински терени 

Да се разработи и прилага методика за 
изследване потенциала на всеки терен, 
съобразно предвижданията на Общия 
градоустройствен план (ОГП) 

Не е идентифицирана 

Да продължи практиката чрез публично-частно 
партньорство (ПЧП) да се реализират крупни 
проекти върху общински терени 

4 концесионни имота 

Да се увеличи кадровия и административен 
потенциал, включително чрез привличане на 
консултанти и фирми 

- 

 
 Застроени нежилищни имоти 

Политики и задачи, свързани със застроени 
нежилищни имоти в общината 

Изпълнение 

Да се обследват сградите и се съставят 
технически паспорти, съгласно изискванията на 
Наредба № 5/2006 г. на  МРРБ за техническите 
паспорти на строежите 

Обследвани са: ДКЦ 2, ЦПЗ, Огледална зала, 
Зала „Добрич“ 

Да се изготви финансово-икономически анализ 
за разходите по поддръжка на сградите и 
очакваните приходи, с оглед вземане на 
решение за разпореждане 

- 

Осъществяване на замени на терени срещу 
части от новопостроените сгради с 
обществено- обслужващо предназначение 

- 

Да се подготвят проекти за кандидатстване по 
оперативните програми за осигуряване на 
средства от еврофондовете за подобряване 
състоянието на сградите 

- 

Да се преобразуват от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост 
сгради, престанали да имат предназначението 
на   публична собственост, с цел дългосрочното 
отдаване под наем или ползване 

- 

 
 Сграден фонд на общинска администрация, детски градини и училища 

Политики и задачи, свързани със сграден 
фонд на общинска администрация, детски 

градини и училища 
Изпълнение 

Да се обследват сградите и се съставят 
технически паспорти, съгласно изискванията на 
Наредба № 5/2006 г. на  МРРБ за техническите 
паспорти на строежите 

Обследвани са 18 сгради на общинска 

администрация, детски градини и училища 
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Да се изготви финансово-икономически анализ 
за разходите по поддръжка на сградите на 
закритите учебни заведения и очакваните 
приходи, с оглед вземане на решение за 
разпореждане 

 

Осъществяване на предоставяне на терени 
срещу части от новопостроените сгради с 
обществено- обслужващо предназначение 

Предоставени са 2 терена  

Да се подготвят проекти за кандидатстване по 
оперативните програми за осигуряване на 
средства от евро- фондовете за подобряване 
състоянието сградите 

Подготвени и реализирани са проекти в 
подкрепа на мерки за подобряване н сгради от 
културната, социална, спортна и 
административна инфраструктура. 

Да се преобразуват от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост 
сгради, престанали да имат предназначението 
на   публична собственост, с цел дългосрочното 
отдаване под наем или ползване 

- 

Да се предприемат мерки за енергийно 
саниране на сградния фонд за 
административни нужди, детски градини и 
училища 

Подготвени и реализирани са проекти и 
изпълнение на капиталова програма на 
общината в подкрепа на мерки за подобряване 
н сгради от културната, социална, спортна и 
административна инфраструктура. 

 Жилищни имоти 

Политики и задачи, свързани жилищни 
имоти в общината 

Изпълнение 

Да се приеме методика за актуализация на 
наемната цена в съотношение с наемните цени 
на свободния пазар и доходите на семейството 

- 

Да се продължи  събарянето на амортизирани 
къщи и разчистването на терените 

Събарят се амортизираните сгради 

Да се предприемат действия за прекратяване 
на съсобствеността чрез  продажбата на частта 
на общината,  изкупуване частта на 
съсобствениците  или  чрез замяна 

Прекратена е съсобствеността в 35 имота, чрез 

продажба частта на общината 

 Земеделски земи 

Политики и задачи, свързани със земеделски 
земи в общината 

Изпълнение 

Да се подготви, обезпечи и реализира 
програма за пълна идентификация на 
собствеността, за комасация и рекултивация на 
земите 

- 

Да се извърши преглед на поземлените имоти 
и промяна на предназначението на тези от тях, 
които имат инвестиционен потенциал 

- 

Да се привлекат външни експерти и фирми за 
оптимизиране на управлението на поземления 
фонд 

- 
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2.2. Оценка на степента на постигане на заложените цели в стратегията 
 

Съгласно стратегията, основните цели при управлението на общинската собственост са: 

 Пълно идентифициране на обема на общинската собственост – продължават усилията 
за постигане на целта. 

 Анализ на състоянието към момента, включително: рискове и слаби страни при 
управлението, плюсове и възможности за развитие на потенциала – към момента не са 
реализирани. Ниска степен на постигане. 

 Гарантиране на оптимално задоволяване на нуждите на администрацията и звената на 
бюджетна издръжка от общинска собственост, вкл. сграден фонд и обслужващи вещи 
– постигната във висока степен. 

 Гарантиране на ефективно управление и повишаване приходите от управление на 
общинската собственост – постигната във висока степен. 

 Анализ на необходимостта от разпореждане с общинско имущество – ниска степен на 
постигане. 

 Оптимизиране, подобряване и разширяване на общинската инфраструктура – 
постигната в сравнително висока степен. 

 Осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване селищната среда, 
създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на 
сигурността – постигната в сравнително висока степен. 

 
Препоръки: 
1) За постигане на по-висока прозрачност при изпълнението на програмата е необходимо да 

бъдат публикувани годишните планове и отчети по програмата; 
2) Необходимо е да се извършва предварителен анализ на планираните мерки по 

изпълнението във връзка с реализацията на целите на програмата. 
 

2.3. Изпълнение на планираните финансови ресурси за периода на 
действие на стратегията 

 
 

Година  Дейност По програма По отчет 

2
01

1
 г

о
д

и
н

а
 

Приходи от продажба на сгради 150 000 лв. 207 795 лв. 

Приходи от учредено право на строеж 200 000 лв. 32 208 лв. 

Приходи от продажба на земя 500 000 лв. 2 580 331 лв. 

Приходи от наеми на имущество 700 000 лв. 682 647 лв. 

Приходи от наеми на земя 550 000 лв. 396 200 лв. 

Приходи от концесии 428 000 лв. 215 649 лв. 

Общо приходи за 2011 г. 2 528 000 лв. 4 114 830 лв. 

2
01

2
 г

о
д

и
н

а
 

Приходи от продажба на сгради - 432 470 лв. 

Приходи от учредено право на строеж - 22 668 лв. 

Приходи от продажба на земя - 594 333 лв. 

Приходи от наеми на имущество - 642 675 лв. 

Приходи от наеми на земя - 392 394 лв. 

Приходи от концесии - 245 034 лв. 
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Общо приходи за 2012 г. - 2 329 574 лв. 

2
0

1
3

 г
о

д
и

н
а

 

Приходи от продажба на сгради - 130 543 лв. 

Приходи от учредено право на строеж - 61 447 лв. 

Приходи от продажба на земя - 1 517 453 лв. 

Приходи от наеми на имущество - 636 884 лв. 

Приходи от наеми на земя - 304 753 лв. 

Приходи от концесии - 249 345 лв. 

Общо приходи за 2013 г. - 2 900 425 лв. 

 
 
При прегледа на реализираните приходи от управлението на общинската собственост прави 

впечатление изключително високите стойности, реализирани в началото на оценявания период 
2011 година  – общо 4 114 830 лева. С най-голям дял в приходите са продажбите на общинска 
земя – 63 %. Висок е и делът на приходите от наеми на имущество и земя – общо 26%. Приходите 
от реализирани концесии са 215 649 лв. (5,2 %). 

През 2012 година общо реализираните приходи са 2 329 574 лева или с 43 % по-малко. 
Приходите от наем на имущество и земя през 2012 година (1 035 069 лв.) се доближават до 
приходите от продажбата – 1 026 803 лева. Двойно са нараснали приходите от продажба на 
сгради през годината – 432 470 лева или 18% от общия дял. С една трета са намалели приходите 
от учредено право нас строеж. Приходите от концесии отчитат минимален ръст от 12 % в 
сравнение с 2011 г. 

През 2013 година се отчита значително подобрение на приходите от управление на 
общинската собственост. Приходите са се увеличили общо с 20 %, като най-голям дял от тях са 
отново приходите от продажба на земя – 52%.  Приходите от наем на имущество и земя се са 
намаляли с 9% в сравнение с предходната година. Запазва се и размерът на приходите от 
концесии, като те представляват 9 % от всички приходи. 
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3. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА 2009-2014 г.  

Съгласно българското законодателство, общините на територията на Република България имат 
съответните задължения и отговорности по прилагането му. Действащите нови нормативни 
документи, базирани  на рамковите изисквания на Европейския съюз по опазване на околната 
среда, са предпоставка за актуализиране на програмите по околна среда. Съгласно новите 
законови  норми, настоящата Програма за опазване на околната среда на територията на Община 
град Добрич е с период на действие 2009 -2014 година. Изготвена е в съответствие с Указанията на 
Министерството на околната среда и водите относно структура и съдържание на общинските 
програми за опазване на околната среда, на основание  изискванията на чл.79, ал. 1 от Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС).  

Основните цели на програмата са както следва: 
 Да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на 

територията на общината;  
 Да установи причините и да предложи решения и действия за тяхното преодоляване; 
 Да използва природните дадености на територията на общината за развитие на 

икономически потенциал; 
 Да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, населението, 

НПО и предприятията на територията на общината за решаване на проблемите; 
 Да се предвидят основните мерки, чрез които общината следва да изпълни 

задълженията си и реализира правомощията си, делегирани й от нормативните актове 
в областта на околната среда; 

 Да аргументира проектите на общината, които тя ще предложи за финансиране; 
 Да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси, като ги 

съсредоточи за решаване на най-приоритетните проблеми. 
 

3.1. Оценка на резултатите от изпълнението на програмата 
 

Съгласно общинския план за развитие на Община град Добрич 2007 – 2013 г. заложените цели 
и мерки в областта на дейностите по опазване на околната среда са заложени както следва: в 
изпълнение на приоритет Развитие и модернизация на местната инфраструктура, 
създаваща условия за растеж и повишаване привлекателността на общината за 
инвестиции и местоживеене е заложна стратегическа цел „Осигуряване на устойчиви 
дейности по управление на отпадъците и опазването на околната среда» . 

Предвидените мерки за постигане  на горепосочената цел са следните: 

Мярка 1: Изграждане на система за непрекъснато наблюдение на замърсяването на 
въздуха, водата и почвата и на режим за отстраняване на замърсители съгласно 
нормите на ЕС. 

Интервенции: 

1.  Надеждно регистриране на вредните емисии  и изграждане на  система за контрол; 

2. Създаване на програма за широко оповестяване на информацията сред обществеността. 

Мярка 2: Ефективно управление на отпадъците. 

Интервенции: 

1. Въвеждане в експлоатация на регионално депото за ТБО; 

2. Въвеждане на разделно сметосъбиране и компостиране на отпадъци;; 

3. Почистване и благоустрояване на терените, замърсени със строителни отпадъци и 
осигуряване на възможности, възпиращи повторното им замърсяване; 

4. Премахване на нерегламентираните сметища и почистване на микросметища; 

5. Решаване на проблема с бездомните кучета; 
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6. Определяне на терен, разработване на проект и изграждане на депо за строителни и за 
опасни отпадъци; 

7. Определяне на терен, разработване на проекти и изграждане на депо за утайките от 
пречиствателната станция за отпадъчни води. 

Мярка 3: Опазване и разширяване на зелената система в общината. 

Интервенции: 

1. Актуализиране на специализирана база данни за зелената система в Общината; 

2. Създаване на програма за възстановяване и поддържане на парковата и растителната 
инфраструктура; 

3. Модернизация на общинския разсадник и преустройването му в модерен градински 
център 

4. Благоустрояване и озеленяване на междублоковите пространства; 

5. Изграждане на зелени зони по околовръстния път и главните входни артерии; 

6. Разработване и утвърждаване на програма за повишаване на екологичната култура и 
образование, информираност на гражданите и за граждански контрол и взаимодействие 
при опазване на растителната инфраструктура. 

След направения анализ и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013 
г. се наблюдава изпълнението на заложената специфична цел по мерки, обобщено по следния 
начин: 

По Мярка 1: Изграждане на система за непрекъснато наблюдение на замърсяването на 
въздуха, водата и почвата и на режим за отстраняване на замърсители съгласно нормите на ЕС:  

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Надеждно регистриране на вредните емисии и изграждане на система 
за контрол 

х  

2 Създаване на програма за широко оповестяване на информацията 
сред обществеността 

 х 

 
По Мярка 2: Ефективно управление на отпадъците 

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Въвеждане в експлоатация на регионално депото за ТБО х  

2 Въвеждане на разделно сметосъбиране и компостиране на отпадъци х  

3 Почистване и благоустрояване на терените, замърсени със строителни 
отпадъци и осигуряване на възможности, възпиращи повторното им 
замърсяване 

х  

4 Премахване на нерегламентираните сметища и почистване на 
микросметища 

х  

5 Решаване на проблема с бездомните кучета х  

6 Определяне на терен, разработване на проект и изграждане на депо 
за строителни и за опасни отпадъци 

х  

7 Определяне на терен, разработване на проекти и изграждане на депо 
за утайките от пречиствателната станция за отпадъчни води 

 х 

 
По Мярка 3: Опазване и разширяване на зелената система в общината 

№ Интервенции Изпълнение 

ДА НЕ 

1 Актуализиране на специализирана база данни за зелената система в 
Общината 

х  

2 Създаване на програма за възстановяване и поддържане на парковата 
и растителната инфраструктура 

х  

3 Модернизация на общинския разсадник и преустройването му в 
модерен градински център 

 х 
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4 Благоустрояване и озеленяване на междублоковите пространства х  

5 Изграждане на зелени зони по околовръстния път и главните входни 
артерии 

 х 

6 Разработване и утвърждаване на програма за повишаване на 
екологичната култура и образование, информираност на гражданите и 
за граждански контрол и взаимодействие при опазване на 
растителната инфраструктура 

х  

Ръководството на община град Добрич е работила в посока подобряване на икономическото, 
битово-социалното, културното и демографско състояние на жителите на града. Всички 
предприети действия и проведени инициативи са пряко или косвено свързани и с решаването на 
проблемите, застрашаващи опазването на околната среда. Гражданите на община Добрич са 
сравнително добре запознати с екологичните проблеми на общината, но общинската 
администрация недостатъчно добре ги информира за предприеманите по решаването им мерки. 

Прегледът на изпълнението на целите през годините показва, че съхраняването на чиста 
околната среда е сфера, в която са насочени сериозни инвестиции  за подобряване на качеството 
на атмосферния въздух, както и облагородяване на зелената система за осигуряване на 
благоприятни условия за живот, работа и отдих на населението. 

Мерките и интервенциите са заложени адекватно и са в съответствие с проблемите на 
общината и нуждите на населението. Те са всеобхватни и цялостното им изпълнение до голяма 
степен би спомогнало за преодоляване на проблемите, свързани с опазването на околната среда. 
Към момента на извършване на оценката на постигнатите резултати по мерките за опазване на 
околната среда в рамките на  на Общинския план за развитие 2007 – 2013 г.,  изпълнението на 
интервенциите може да се оцени като сравнително добро, както и че е постигнато очакваното 
въздействие върху общността, въпреки че част от приоритетните проекти към момента все още не 
са финализиране. В настоящия момент  се отчита реализирането на регионално депо за ТБО в с. 
Стожер, въведена е система за разделно събиране на отпадъците – 150 площадки за разделно 
събиране, в които има по един син, един жълт и един зелен контейнер, регулярно извършване на 
мероприятия по почистване на речни корита и дерета от натрупани наноси и растения, 
премахване на нерегламентирани сметища на територията на общината, рехабилитационни 
дейности по водопроводна и канализационна система. 

 

3.2. Измерване изпълнението на програмата въз основа на заложените 
задачи за изпълнение 

 
За постигане посочените цели за справяне с екологичните проблеми, наред с Общинската 

програма за опазване на околната среда 2009 – 2014, Община град Добрич има и разработена 
Програма за намаляване нивата на атмосферните замърсители и достигане на установените 
норми на вредни вещества, включваща план за действие с мерки за изпълнение за периода 2009 – 
2014 г. В съответствие с мерките, заложени в посочената програма, към Програмата за опазване 
на околната среда са идентифицирани редица мерки и задачи, допринасящи за постигането на 
заложените стратегически цели.  

В представената по-долу таблица са обобщени резултатите от изпълнението на 
отделните задачи и постигнатите резултати, като е проследено тяхното изпълнение в периода на 
действие на програмата 2009 – 2014.  



 
№ 

Дейност Задача 
Изпълне

ние 
Коментар 

да не 

 ЗАДАЧА: ДА СЕ НАМАЛЯТ НИВАТА НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ С ЦЕЛ 
ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА 

1 Ограничаване на 
емисиите от 
битовото отопление 

Ограничаване 
използването на твърди 
горива с високо 
съдържание на сяра  - 
въглища (брикети) със 
сяра на работната маса 
над 2% 

Х  Продължава реализацията на 
инвестиционни намерения за 
насърчаване използването на 
природен газ в домакинствата в 
сътрудничество между Община 
град Добрич и газовия оператор 
ЧТК. До момента ЧТК е 
реализирала газоснабдяването на 
абонатите, включени в ЕТАП 25.1, 
ЕТАП 25.2,ЕТАП 27.2 и ЕТАП 29. 
Продължава работата по ЕТАП 30.  
Освен това е извършено 
реновиране на стар стоманен 
газопровод, обслужващ ж.к. 
„Балик“, който е с дължина 5 км.  

Провеждане на 
информационна кампания 
сред населението за  
приноса на въглищата към 
замърсяването на 
атмосферния въздух в 
приземния въздушен слой 

Х  Информационните кампании се 
провеждат ежегодно сред 
населението 

Реализация на проекти за 
газифициране на 
жилищните сгради 

Х  Проекти за газифициране на 
сгради се изпълняват ежегодно в т. 
ч. ремонтни дейности  на газови 
отоплителни инсталации в 
училища, детски градини и детски 
ясли; изграждане или ремонт на 
отоплителни инсталации, 
изграждане на противопожарни 
съоръжения на газови инсталации. 

Изготвяне проекти за 
саниране на същ. сграден 
фонд  за повишаване 
ефективността на сградите 

Х  Общината ежегодно изготвя 
проекти за саниране на 
съществуващия сграден фонд. 

Реализиране на проектите 
за енергийна ефективност  

Х  Общината има редица изпълнение 
проекти за въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в т. ч. 
саниране на сгради, подмяна на 
дограма, ремонтни 
дейности/хидроизолация на 
покриви, ремонт на абонатни 
станции, изграждане на 
климатични системи за отопление, 
подмяна на осветителни тела, 
внедряване на енергоефективно 
улично осветление. 

 

 

2 Ограничаване на 
емисиите от 
транспорта и  

Основен ремонт на най-
натоварените от 
транспортния поток  

Х  Ежегодно се извършват ремонтни 
дейности по поддръжка на 
централни пътни артерии вкл. 
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Намаляване 
съдържанието на 
общ суспендиран 
прах и ФПЧ10 в 
атмосферния 
въздух 

централни пътни артерии преасфалтиране на пътни 
участъци, изкърпване на 
нарушени участъци, ремонт на 
тротоари, бордюри, линейни 
оттоци, ремонт и почистване на 
ревизионни и дъждоприемни 
шахти. 

Благоустрояване на 
крайпътните и 
междублокови  
пространства 

Х  Общината ежегодно извършва 
дейности по облагородяване на 
крайпътните и междублокови 
пространства, в т. ч. 
благоустрояване на подходи към 
вътрешноквартални 
пространства, изграждане и 
реконструкция на пешеходни 
зони и връзки, рехабилитация на 
тротоарни настилки, 
възстановяване и изграждане на 
места за игра на деца със 
съответното оборудване и детски 
съоръжения, обособяване на 
спортни площадки и места за 
отдих и др.  

Почистване на основните 
пътни артерии  от 
натрупан прах и 
осигуряване на 
поддържането им в 
добро техническо 
състояние 

Х  Тези две задачи са заложени като 
задължения на фирмата 
изпълнител по Договора за 
почистване на улици, тротоари и 
пешеходни зони на територията 
на община град Добрич.  

Редовно миене на 
уличното платно през  
летните дни 

Х  Регулярно  

Изпълнение на 
задължителните условия 
при транспорт на 
прахообразуващи товари 
за наличие на покривало 
на всеки автомобил 

Х  Регулярно  

Формиране на 
растителни пояси по 
протежение на 
натоварените 
автомобилни пътища 

 Х Следва да се изпълни в срок до 
2014 г. 

 Въвеждане на 
оптимизиран режим на 
почистване и миене на 
улиците, 
междузаводските 
пътища и заводските 
площадки 

Х  Регулярно  

 Определяне на критерии 
за ранжиране на улиците 
по принос в 
запрашаването на 
атмосферния въздух 

Х  Изпълнено към 2010 г. 

 Определяне обхвата и 
честотата на миене по 

Х  Ежегодно 
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райони с отчитане на 
екологичните и 
финансовите условия 

 ЗАДАЧА: ДА СЕ РАБОТИ ДО ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОГАТЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА 

3 Попълване на 
озеленяването в 
жилищни квартали и 
междублокови 
пространства, 
доизграждане на 
санитарно защитните 
пояси 

Поетапно предприемане 
на действия за 
обогатяване на 
растителността в 
жилищните квартали и 
междублоковите 
пространства 

Х  Залесителни мероприятия за 
попълване и обогатяване на 
растителността в Централна 
градска част, градските паркове и 
жилищните квартали се 
извършват ежегодно. В периода 
2009-2013 г. са засадени общо: 
972 бр. иглолистни дървета; 4 333 
бр. широколистни дървета; 2 811 
вечнозелени храсти; 173 217 бр. 
листопадни храсти, 
многогодишни, двугодишни и 
едногодишни цветя. 

4 Актуализиране 
паспортите на 
елементите на 
Зелената система и 
изготвяне на Зелен 
кадастър 

Да се проведе конкурс за 
сключване на договор с 
фирма за актуализация 
на паспортите на 
елементите на Зелената 
система 

 Х  

Да се проведе конкурс за 
сключване на договор с 
фирма за изработване на 
Зелен кадастър 

 Х  

5 Развитие на 
системата от 
квартални паркове 

Възлагане на работни 
проекти 

  
Към момента на извършване на 
оценката, община град Добрич е 
в процес на изпълнение на 
проект „Обновена и 
модернизирана градска среда 
чрез реконструкция на градски 
парк „Св. Георги““. С 
реализацията на проекта ще 
бъдат обновени около 226 дка 
паркова площ , като ремонтните 
работи ще обхванат трите части 
на езерото, алеи, тревни площи и 
декоративна растителност, както 
и мемориален комплекс „Хан 
Аспарух“. Предвидено е 
изграждането на скейтпарк, арт 
площад, рок сцена, водна 
серпентина с водопад, монтаж на 
съоръжения за фитнес на 
открито, пейки, осветителни 
стълбчета и др.  

Изграждане (изцяло или 
частично) на поне един 
квартален парк 

 Х 

Реализация на следващ 
етап от реконструкцията 
на градски парк “Св. 
Георги” 

 Х 

 ЗАДАЧА: ДА СЕ ПОДОБРИ СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕРЕТО НА РЕКА ДОБРИЧКА 

6 Почистване и 
реконструкция на 
дерето на река 
Добричка 

Ежегодно възлагане на 
машинно и ръчно 
почистване на 
участъците с най-ниска 
проводимост от дерето  

Х  Общината ежегодно извършва 
дейности по почистването на 
участъци с най- ниска 
проводимост от коритото на р. 
Добричка и се третират с 
хербициди за ограничаване на 
растителни формации. 
Периодично се прочиства и 
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поддържа пълна 
водопропускливост на покритите 
участъци на коритото на реката.  

  Реализация на проекта за 
ремонт и доизграждане 
на корекцията на дерето 
на река Добричка  

Х  Към 2013 г. Общината е 
завършила изпълнението на 
проект  „Предотвратяване на 
последиците от наводнения на 
територията на гр. Добрич чрез 
укрепване на напречното 
сечение на р.Добричка”, 
финансиран по ОП „Регионално 
развитие“. 

 ЗАДАЧА: ДА СЕ ПОДОБРИ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА 

7 Трайно решаване на 
проблема с 
негодните за 
употреба пестициди 

Изпълнение на 
сключения с “Бал Бок 
Инженеринг” АД договор 

Х  Проблемът с негодните за 
употреба пестициди е изведен 
като приоритетен за общината и 
високо рисков за околната среда. 
Но тъй като количеството им не 
надвишава 20 м3 и община град 
Добрич не разполага територия, 
на която да бъде изграден ББ-
куб, предложеният метод за 
обезвреждане е изгаряне извън 
територията на страната. 
Избраният изпълнител на 
услугата „БалБок Инженеринг“ 
АД извършва преопаковане и 
транспортиране на опасните 
отпадъци, както и саниране на 
замърсените площи. 
Финансирането е извършено със 
собствени средства на общината.  

8 Оптимизиране на 
дейностите по 
експлоатация на 
депото за ТБО при с. 
Богдан 

Да се проведе процедура 
по ЗОП за избор на 
оператор 

Х  През 2010 г. е сключен договор с 
избрания нов оператор на депото 
за неопасни отпадъци при с. 
Богдан. 

Изготвяне на правила и 
разчет на таксата за 
приемане на отпадъци от 
други общини 

Х  Към 2011 г. е в сила Комплексно 
разрешително, с което е завишен 
капацитета на 180 тона/ден. На 
депото се депонират отпадъците 
на общините Добрич, Добричка и 
Крушари. Посочените 2 общини 
имат сключено Споразумение с 
Община град Добрич, в което са 
уредени задълженията и 
финансовите ангажименти на 
партньорите, и съгласно което те 
могат да депонират отпадъците 
си в депото при с. Богдан. 

9 Активно участие на 
Община град Добрич 
при реализацията на 
проект за 
„Изграждане на 
регионална система 

Кандидатстване по ОП  
“ОС – 2007 – 2013г.” 

Х  Към 2011 г. община град Добрич 
като водещ партньор 
кандидатства заедно с общините 
от регион Добрич с проект 
„Изграждане на регионална 
система за управление на 

Провеждане на 
процедура по ЗОП за 
избор на строител и 
строителен надзор на 

Х  
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за управление на 
отпадъците в регион 
Добрич“ 

обекта отпадъците в регион Добрич“ по 
ОП „Околна среда“. Към края на 
2012 г. стартира изпълнението на 
проекта, а към 2013 г. са 
проведени съответните 
процедури по ЗОП. 
Строителството на регионалното 
депо при с. Стожер стартира през 
м. юли 2013 г. Депото се 
реализира на площ от 217 дка и 
представлява 
многофункционално 
съоръжение, в различните зони 
на което се извършват различни 
дейности. 

Провеждане на 
процедура по ЗОП за 
доставка на 
необходимото 
оборудване на депото и 
претоварната станция 

Х  

Изпълнение на 
договорите за 
строителство и доставки 

Х  

10 Подобряване 
ефективността на 
дейностите по 
сметосъбиране (в т.ч. 
и разделно 
събиране), 
сметоизвозване и 
почистване 
територията на 
общината 

Разделно събиране и 
оползотворяване на 
биоотпадъци 

Х  На територията на общината са 
обособени 150 точки за разделно 
събиране, в които има 
разположени по един син, един 
жълт и един зелен контейнер, в 
които се събират съответно 
стъкло, пластмаса и хартия. Към 
2012 г. Добрич е първата община, 
която оползотворява 
биоразградимите отпадъци. 
Дейността се развива по пилотен 
проект, съвместно с Асоциацията 
на еколозите от общините в 
България и Лесотехническия 
университет.   

Провеждане на 
информационни 
кампании съвместно с 
ЕКОПАК АД с цел 
повишаване дяла на 
разделно събраните 
отпадъци 

Х  Провеждат се информационно – 
образователни кампании  
съгласно годишната програма, 
чиято цел е да информира 
гражданите относно практиката 
за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки и процеса 
по преработката им до суровини.  

Ежегодно почистване на 
нерегламентирани 
замърсявания в 
междублокови 
пространства и в 
покрайнините на град 
Добрич 

Х  Община град Добрич ежегодно 
предприема действия по 
почистване на нерегламентирани 
замърсявания в междублоковите 
пространства и покрайнините на 
града. В периода 2009-2013 г., са 
почистени над 55 
нерегламентирани сметища, като 
в резултат от са извозени над 14 
000 м3 отпадъци.  

Организиране и 
провеждане на кампании 
за почистване 

Х  Всяка година в общината се 
организират кампании по 
почистване: пролетно 
почистване, националната 
кампания „Да изчистим България 
за един ден“ и др. В 
инициативите се включват 
училища, детски градини, 
институции, организации, 
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граждани.  

11 Подобряване 
ефективността на 
дейностите по 
управление на 
масово 
разпространените 
отпадъци 

Сключване на договор с 
организация по 
оползотворяване на 
излезли от употреба 
моторни превозни 
средства 

 Х Липсва изработена Програма за 
разчистване на град Добрич от 
излезли от употреба леки 
автомобили 

Сключване на договор с 
организация по 
оползотворяване на 
излязло от употреба 
електрическо и 
електронно оборудване 

Х  Излязлото от употреба 
електрическо и електронно 
оборудване се транспортира и 
предава за оползотворяване от 
ТРАНСИС ТЕХНОРЕЦИКЛИРАЩА 
КОМПАНИЯ АД 

Актуализиране на 
Наредбата за управление 
на дейностите по 
отпадъците на 
територията на Община 
град Добрич 

Х  Наредбата е приета с Решение № 
43-6 от 21 февруари 2011 година 
на Общински съвет град Добрич 

 ЗАДАЧА: ДА СЕ ПОДОБРИ СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА 

12 Активно участие на 
Община град Добрич 
при реализацията на 
Интегрирани мерки 
за подобряване на 
водоснабдяването в 
гр. Добрич – 
водопроводна и 
канализационна 
мрежа и Градска 
пречиствателна 
станция за отпадни 
води“ 

Кандидатстване по ОП 
“ОС – 2007 – 2013г.” 

Х  През 2011 г. общината внася 
проекта за водния цикъл пред ОП 
„Околна среда. Към момента на 
извършване на оценката Община 
град Добрич са проведени 
процедурите за избор на фирми – 
изпълнители, но към момента 
няма реализирани други 
дейности.  

 

Провеждане на 
процедура по ЗОП за 
избор на строител и 
строителен надзор на 
обекта 

Х  

Провеждане на 
процедура по ЗОП за 
доставка на 
необходимото 
оборудване за ПС и 
ГПСОВ 

Х  

Изпълнение на 
договорите за 
строителство и доставки 

 Х 

13 Ремонт на участъци 
от В и К мрежата 

Ремонт на амортизирани 
участъци от 
канализационната мрежа 

Х  Общината изпълнява ремонтни 
дейности по рехабилитация на 
водопроводна и канализационна 
мрежа ежегодно, съгласно 
заложеното в програмата за 
капиталови разходи. 

Ремонт на водопроводи 
Х  

 ЦЕЛ: ДА СЕ РАЗРАБОТЯТ ШУМОВИ КАРТИ И СЪОТВЕТНИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ 
С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

14 Разработване на 
шумови карти 

 

  Към 2013 год. Община град 
Добрич получава становище от 
МОСВ, че не е необходимо 
изготвянето на шумови карти 
поради факта, че броят на 
населението на общината е по-
малък от числеността на 
населението, при който се 
изисква изготвянето на такива 
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карти. 

 

Проследяването на изпълнението на задачите към отделните приоритети и направеният 
анализ дават основание да се заключи, че усилията на ръководството на общината са 
изключително съсредоточени към опазване на околната среда и осигуряване на  подходящи 
условия за живот, работа и отдих за населението. Към момента момента изпълнението на 
програмата отбелязва значителен напредък и показва добри резултати и висока степен на 
ефикасност, като повечето цели са постигнати. На практика, чрез реализираните до момента 
дейности са променени чувствително чистотата и външния вид на общината, навиците, нагласите 
и екологичната култура на населението, създадено е едно модерно екологична съзнание, 
възпитано е чувство за дълг за опазване на чиста околна среда и активно участие в мероприятия и 
инициативи за почистване и поддържане. 

 

3.3. Оценка на степента на постигане на заложените цели в програмата 

Визията за развитие и екологично състояние на община Добрич е формулирана по следния 
начин: Добрич – чист и зелен град с условия за пълноценен труд и активен отдих.  

Генералната стратегическа цел е да бъде подобрено качеството на околната среда в общината 
като гаранция за живот без рискове за човешкото здраве и с възможности за пълноценен труд и 
отдих. 

Цел: Подобряване качеството на атмосферния въздух 

Основният ефект от изпълнението на дейностите по тази цел е свързан с понижаване 
емисиите от CO2 , азотни оксиди, серен диоксид и сажди, понижаване емисиите на прах в 
атмосферния въздух, постигане на по-висока енергийна ефективност. За постигането на тази цел 
общината работи в посока: 

 свеждане на броя превишения на средноденонощната норма за опазване начовешкото 
здраве до нормативно допустимия – 35 бр/год; 

 намаляване стойностите на максимално регистрираните концентрации на ФПЧ10; 
 недопускане превишения на средногодишната норма за опазване на човешкото здраве; 
 ограничаване броя и размера на зоните, с потенциал за регистриране на превишения на 

средноденонощната норма; 
 намаляване броя на населението, потенциално експонирано на замърсяване от ФПЧ10. 

 

Замърсяването на атмосферния въздух на територията на общината се дължи основно на 
транспортния поток по градската улична мрежа, промишлеността, битовото отопление през 
студения период, селскостопанските дейности в близост до територията, дейностите върху 
открити площи с насипни материали (депа, кариери, сметища, строителни площадки и др.).  

 Налице е ясно изразена сезонна зависимост в замърсяването на атмосферния въздух със 
серен диоксид. Сезонната динамика и високите концентрации през студените периоди през 
годините е свързана най-вече с емисиите на SO2 от местните отоплителни котли и битовото 
отопление в резултат на изгаряне на твърди и течни горива с високо сярно съдържание. Тази 
сезонна динамика е най характерна за централния градски фонов пункт. замърсяването на 
атмосферния въздух и по- високите концентрации на SO2 през летния период в сравнение със 
зимния период се дължат на интензивния автомобилен транспорт и емисиите SO2 най – вече от 
леко и тежкотоварните автомобили с дизелови двигатели, преминаващи през възлови за града 
пътни точки.  

Като най- значим проблем се отчита замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови 
частици (ФПЧ10). В периода 2011 – 2013 г. Община град Добрич е изпълнила редица мерки за 
намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух ( и по – конкретно снижаване 
концентрациите на фините прахови частици). В резултат, през 2013 г. дните с превишения в 
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средно дневните концентрации на ФПЧ10  са 20 (при 35 допустими съгласно действащата 
нормативна уредба). За сравнение, към 2011 г. в 144 дни са измерени средно дневни 
концентрации над допустимото количество, а през 2012 г. тези дни са 89.  

Въпреки постигнатото в посока подобряване качеството на атмосферния въздух, по указания 
на МОСВ Община град Добрич приема Програма за подобряване качеството на атмосферния 
въздух с период на действие 2014 – 2017 г. От извършения анализ и проследяване изпълнението 
на мерките към 2013 г. се отчита 90% изпълнение на задачите за постигането на посочената цел.  

Освен това, в периода 2011 – 2013 г. усилията на общината са насочени към ограничаване 
емисиите от транспортния поток посредством изпълнение на мерки и инициативи за подобряване 
състоянието на пътните настилки, ежедневно почистване и миене на уличната мрежа и 
обществените места в град Добрич, както и намаляване на емисиите от битовото отопление. В 
тази връзка, към момента на извършване на оценката се отчита голям брой на санирани и 
топлоизолирани сгради, част от общинската собственост.  

 От всичко посочено по- горе може да се заключи, че общината работи ефективно в посока 
опазване качеството на атмосферния въздух и постигнатото показва ефективността на 
приложените мерки. Към момента единствено мерките за снижаване на емисиите от 
автотранспорта не са достатъчно ефективни. За утвърждаване на постигнатите резултати и по- 
нататъшно подобряване качество на атмосферния въздух е необходимо те да бъдат с постоянен 
характер и да се продължат усилията по прилагане на предприетите мерки- подобряване на някои 
от тях и прилагането на нови, но по- ефективни в краткосрочен и средносрочен план.   

Цел: Доизграждане и обогатяване на Зелената система 

Община град Добрич разполага с добре изградена зелена система, състояща се от: 

Обществени паркове и градини. Град  Добрич притежава 2 лесопарка – “Дъбовете” – с обща 
площ 4 681 dka /държавен горски фонд/ и с насаждения заемащи 96,6% от територията и  
Лесопарк “Гаази баба” – с обща площ 1968 dka /държавен горски фонд/ и с насаждения заемащи 
94,1% от територията. Крайградските паркове обезпечават   - 35,5 m2 на обитател при проектна 
обезпеченост – 76,5 m2 на обитател. 

Градските паркове. Централен градски парк с площ от 840 dka. Съществуваща обезпеченост е 
6,4 m2 на обитател при проектна обезпеченост /в т.ч. с резервирани територии/  – 8,4 m2 на 
обитател Има предложение за изграждането на общоградски парк “Иглика”, който би обезпечил 
изключително важните екологични нужди на града - да играе роля на зелен клин /буфер/ между 
северната промишлена зона и жилищните райони; свързан е с естествено доизграждане на 
зеления меандър по поречието на р. Добричка и респективно да обезпечава значителен 
екологичен принос. Общата му проекта площ е 1117 dka, съществуваща обезпеченост  - 6,4 m2 на 
обитател. 

Районни паркове. Районните паркове в зелената система на Добрич са изцяло в 
проект.Предвидени са за изграждане: Проектна обезпеченост /в т.ч. с резервирани територии/  –
3,2 m2 на обитател. 

Специализирани зелени площи.  Община Добрич са определени 16 бр. специализирани 
паркове с обща площ: градска територия - 140 dka, като до този момент се считат за изградени - 
общо 28 dka; крайградска територия 1053,9 dka, като усвоени са 870 dka. Отделно от посочените 
цифри, е изградения Център за защита на природата и животните на площ 178 dka, като степента 
на изграденост е ~90%. 

Санитарно-защитно озеленяване. Изградени са пояси на площ от 127dka, като 
предвижданията на плана са те да нарастнат до 188 dka. Зеленина по протежение на р.Добричка -  
96 dka;  Дерета и оврази -  253 dka и  Санитарно-защитни пояси – 397 dka. 

Транспортното озеленяване.  Общото количество градска и крайградска транспортна 
зеленина е 1236 dka, като съществуващата в момента е 7.5 m2 на жител. 
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Защитени територии. На територията на община Добрич няма разположени защитени 
територии. 

В последните години Община град Добрич работи усилено в посока облагородяване на 
жилищните квартали, междублокови пространства, изграждане и рехабилитация на паркове, 
градини, детски и спортни площадки,вкл. и площадка за фитнес на открито,  реконструкция на 
тротоарни площи и обособяване на велоалеи. Също така към настоящия момент общината 
продължава поетапната реконструкция на Градски парк „Свети Георги“, в резултат на което се 
обновяват около 226 дка. паркови площи, като ремонтните дейности обхващат езеро, алеи, 
тревни площи и декоративна растителност, ремонт на настилка, водна площ, осветление, 
обособяване на спортни площадки и арт площад, оборудвани с необходимите съоръжения.   

Съгласно ежегодните отчети по изпълнението на Програмата на Общинския план за развитие 
2007 – 2013 год., в периода от 2009 – 2013 г. са били благоустроени около 120 обекта (зелени 
площи и междублокови пространства). Ежегодно се изпълняват дейности по залесяване на и 
попълване на растителността в Централна градска част, градските паркове, жилищните квартали. 
Съгласно отчетите за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда, зелената система 
е обогатена със засаждането на общо 972 бр. иглолистни дървета; 4 333 бр. широколистни 
дървета; 2 811 вечнозелени храсти; 173 217 бр. листопадни храсти, многогодишни, двугодишни и 
едногодишни цветя.Това показва висока степен на постигане на заложената цел, като общината 
следва да продължи изпълнението на мерките по облагородяване и поддържане на зелената 
система с цел осигуряване на необходимите условия на обитание, отдих и спорт на населението, в 
т. ч. на децата и учениците.  

 
Цел: Подобряване състоянието на дерето на река Добричка 

Почистването на коригираните участъци от дерето на река Добричка се осъществява всяка 
година, като финансирането се осигурява от различни източници, вкл. и от общинския бюджет.  
Ежегодно Община град Добрич отделя средства за почистването от наноси, прорасла растителност 
и битови отпадъци на коритото на река Добричка в участъците с най- ниска проводимост от 
дерето, както и за третирането с хербициди за ограничаване на растителните формации. 

За комплексно решаване на проблема с корекцията на коритото на река Добричка, общината 
е реализирала проект, финансиран по ОП „Регионално развитие“ на стойност 909 687 лв. В 
рамките на проекта са извършени дейности- почистени, коригирани и възстановени 8 км от 
коритото на реката, в резултат от което от една страна е осигурена защитата на живота и 
имуществото на хората и материалните ценности в град Добрич, а от друга страна значително е 
подобрено  екологичното състояние в района и прилежащите територии. 

От извършваните действия от страна на общината през отчетния период и изпълнението на 
проекта по ОПРР дават основание да се заключи, че заложената цел в голяма степен е постигната 
и са взети необходимите мерки за предотвратяване на наводнения и осигуряване защита на 
живота и имуществото на хората. Необходимо е тези действия да бъдат с постоянен характер, за 
да се осигури в дългосрочен план доброто състояние на коритото на реката и предотвратяване на 
възможности за опасност за населението в прилежащите райони, както и цялостно подобряване 
на екологичното състояние на района и ще се създадат нови възможности за икономическо и 
социално развитие. 

  
Цел: По- висока ефективност на дейностите по управление на отпадъците на територията на 

общината 

На територията на общината се генерират битови, строителни, производствени и опасни 
отпадъци.  През последните години количеството отпадъци, депонирани на общинското депо за 
ТБО край с. Богдан е около 50000t или около 410 kg/a на жител. Нормата на натрупване на 
отпадъци е около средната за страната, но е двойно по-голяма от тази в развитите страни.  
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От 2011 г. е в сила Комплексно разрешително за обект „Депо за неопасни отпадъци при с. 
Богдан“ , съгласно което е завишен капацитетът му от 60 т./ ден до 180 т./ден. Разширението на 
практика не засяга нови земи, тъй като поради липса на точни граници старото сметище е заело 
около 100 дка, вместо отредените му 70 дка. 71,564 дка от площта на депото е собственост на 
Община Добричка, а 28,463 дка са собственост на Община град Добрич. На депото се депонират 
отпадъците от общините Добрич, Добричка и Крушари.  

Община град Добрич е бенефициент и водещ партньор по проект за „Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“ , вкл. строеж на депо при с. 
Стожер на площ 217 дка. Целта на проекта е да допринесе за изпълнение на едно от 
задълженията на България като страна членка на ЕС по отношение на интегрираното управление 
на отпадъците чрез изграждане на устойчива система за обезвреждане на неопасните отпадъци в 
регион Добрич.  

Изграждането на депото ще допринесе за изпълнение на задълженията на Република 
България като страна членка на ЕС по отношение на интегрираното управление на отпадъците 
чрез изграждане на устойчива система за обезвреждане на неопасните отпадъци в регион 
Добрич. 

Основните цели, свързани с реализацията на депото е да се гарантира екологосъобразно и 
устойчиво управление на отпадъците в региона, да се създаде възможност за предварително 
третиране и рециклиране/оползотворяване на отпадъците в региона и постигане на регионалните 
цели за рециклиране. Като резултат се очаква да се подобрят показателите на компонентите на 
околната среда. 

С реализацията на Регионална система за управление на отпадъци на регион Добрич ще бъде 
изградена цялата необходима инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото 
количество битови отпадъци, генерирани на територията на региона, включващ осемте общини от 
Добричка област: Балчик, Генерал Тошево, Добричка, гр. Добрич, Каварна, Крушари, Тервел и 
Шабла с 215 населени места (в т.ч. 6 града) и община Никола Козлево от Шуменска област с 11 
села. По този начин ще бъдат изпълнени изискванията на европейските Директиви за опадъци и 
националното законодателство, както и задачите, произтичащи от Националната програма за 
управление дейностите по отпадъците 2009-2013 г. (НПУДО). Именно в НПУДО е определен броят 
на общините, които се включват в регион за управление на отпадъците Добрич и неговите 
граници. 

В община град Добрич е действаща и системата за разделно събиране на отпадъците, като на 
територията й са обособени общо 150 точки за разделно събиране на отпадъците, в които се 
събират стъкло, пластмаса и хартия. Отчетите за изпълнението на програмата показват, че 
количеството на събраните разделно отпадъци намаляват през годините, което показва не 
особено голямата ефективност на разделното събиране на отпадъците и вероятно липса на 
достатъчно информация за ползите от него сред населението. 

Трябва да се отбележи, че всяка година общината провежда кампании за почистване на 
междублоковите пространства, както и на образували се нерегламетирани замърсявания, като в 
резултат са почистени над 55 нерегламентирани сметища и са извозени над 14 000 м3 отпадъци. 

Очевидно, целта за достигане на ефективност при управлението на отпадъците е в голяма 
степен постигната. Като недостатъчно ефективна се отчита дейността по разделно събиране на 
отпадъците и следва да се предприемат по- 

 
Цел: Подобряване състоянието на водопроводната и канализационната мрежа 

Град Добрич, подобно на всички  големи областни центрове в Р България, е с изцяло 
изградена водоснабдителна система, която  е изградена като сключена система. Населението на 
града е обхванато  и  на 100 %  получава вода от водопреносната мрежа. С малки изключения, на 
100 %  се обезпечават с вода и действащите фирми от производствения сектор и услугите. 
Довеждащите водопроводи от водоизточниците до ПС и от ПС до резервоарите за  Добрич са 
изградени  изцяло. Имайки предвид периода на изграждане на  стоманените и етернитови 
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участъци – 70-80 –те години на миналия век, състоянието им  е незадоволително – с чести аварии 
и големи загуби на вода -  до 80 %.  Това налага и   реконструкцията им. 

Основната част от разпределителната мрежа на град Добрич / около 60 % / е построена през 
периода  1954 – 1975 година. Преобладаващ материал на тръбите  е етернит  70 %,    стоманените 
тръби са  12 % в  тази мрежа. Съществена част- около 67 км  от  тези водопроводи, са  с диаметър  
60 мм – за етернита  и  с  цолови тръби  от  ½” до  2” и до 80 мм  за стоманата.   Съгласно  Наредба 
2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водопроводните системи, минималният 
вътрешен диаметър на уличните водопроводи за териториите с население под 100 000 жители , 
трябва да е 80 мм. Това означава, че има за подмяна  приблизително  67 км от уличната мрежа, 
чийто диаметър е  до 80 мм. 

Разпределителната водопроводна мрежа  в ЦГЧ, /която е най-дълголетна / и не само там,  е 
силно амортизирана  и също нуждае от реконструкция. 

Степента на изграденост на канализацията и около 85 %, а степента на обхвата на населението 
– 97%. Канализационната мрежа на града страда от висока степен на инфилтрация. Течовете по 
водопроводната мрежа  се считат за  основна причина  за това . Високата инфилтрация  причинява 
и  преливане в дъждопреливниците дори и при сухи времеви условия и е  причина за замърсяване 
на околната среда. 

Малките диаметри основно в ЦГЧ  не отговарят на съвременните  стандарти за проектиране. 
По време на дъжд те не могат да поемат  смесения поток и са основна причина за  наводнения. 
Освен това  някои  участъци  са затлачени  и се характеризират с намалена хидравлична 
проводимост. Липсата на  поддръжка и профилактика  също е причина  за наводнения в някои 
части на града по време на дъжд. Основните проблеми са по - често в централната градска част, 
където тя е смесена система и диаметрите на тръбите са сравнително малки. За кварталите, 
където канализационната система е разделен тип изниква необходимостта от доизграждане на 
битови и дъждовни канализационни профили в районите, където канализация липсва напълно.  

Към момента на извършването на оценката на Общинската програма за опазване на околната 
среда, Община град Добрич се отчита застой в изпълнението на „Интегриран проект за 
подобряване на водния сектор 2012 – 2014 г.”, финансиран от ОП „Околна среда“. По своята 
същност, проектът предвижда: рехабилитация/реконструкция на водопроводна мрежа – 77,3 км.; 
рехабилитация/реконструкция на канализационна мрежа – 0,3 км.; рехабилитация/ 
реконструкция на канализационни колектори – 4 600 м.; реконструкция/ разширение/ 
модернизация на Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/.  

Към момента на извършването на оценката продължава усилията на общината да работи в 
посока подобряване състоянието на водопроводната и канализационната система. Изпълнението 
на проекта обаче само частично би допринесъл за реализирането на посочената цел, имайки 
предвид цялостното състояние и амортизацията на водоснабдителната и канализационната 
система.   

Цел: Разработване на шумови карти 

Към 2013 год. Община град Добрич получава становище от МОСВ, че не е необходимо 
изготвянето на шумови карти поради факта, че броят на населението на общината е по-малък от 
числеността на населението, при който се изисква изготвянето на такива карти.  

3.4. Препоръки 

За постигането на устойчиво регионално развитие и постигане на трайни резултати, Община 
град Добрич следва да продължи политиката си за осигуряване на екологичен баланс и чиста 
околна среда, благоустрояване, поддържане и почистване на улиците и тротоарите и 
предотвратяване паркирането върху зелени площи, в това число: 

 Благоустрояване на зелените площи, чрез допълнително затревяване и поставяне на 
бордюри, които да възпрепятстват физически паркирането върху тях и да не позволяват на 
дъждовната вода да смива почва върху пътните платна и паркингите; 

 Ремонт и възстановяване на повредени тротоарни настилки; 
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 Ремонт и възстановяване на настилките на паркингите за МПС; 
 Системно машинно почистване на пътния нанос между пътното платно и бордюрите; 
 Системно машинно миене на основната пътна мрежа на града и особено улиците, по 

които се движи обществения транспорт; 
 Периодично ръчно измиване на зони или части от улици, по които по някаква причина се е 

натрупал значителен пътен нанос; 
 Контрол на изпълнителите при подмяна и ремонт на канализационни мрежи, улици и др. 

инфрастуктура да не допускат емитиране на прах, замърсяване на прилежащите площи и 
територии с кал и други замърсявания, водещи до увеличаване на пътния нанос или 
ветрово запрашаване, както и своевременно възстановяване на нарушената 
инфраструктура; 

 Системен контрол към всички строителни обекти, за недопускане емитиране на прах и 
замърсяване на инфраструктура; 

 Непрекъснато усъвършенстване на системата за управление на градския трафик, в това 
число на обществения транспорт, ограничаване на трафика и др; 

 Превозването на насипни товари да става само от автомобили с покривала. 
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4. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ОБЩИНСКА ЕНЕРГИЙНА ПРОГРАМА ЗА 2008-
2013 г.  

 
Главната стратегическа цел на общинската енергийна програма е „Подобряване на комфорта 

на обитаване в обществените сгради и постигане на нормативно определените параметри на 
средата за отопление и осветление чрез мерки за енергийна ефективност“. Общинската енергийна 
програма има за главна цел да се превърне в инструмент за реализиране на общинската политика 
в областта на енергийната ефективност и използването на ВЕИ. Тя съответства на енергийната 
политика на национално и регионално равнище. 

Целите, заложени в Общинската енергийна програма 2008-2013 г., съответстват на целите, 
заложени в други стратегически документи на общината - ОПР 2007-2013 г., Стратегия за 
устойчиво развитие Добрич 2020, Областна стратегия за регионално развитие, Регионален план за 
развитие на СИРП 2007 – 2013 г., Общинска програма за опазване на околната среда. 

В съответствие с анализа на състоянието и стратегическите цели, отчитайки възможностите и 
перспективите за провеждане на общинските политики по енергийна ефективност, както и 
проблемите, които следва да бъдат решени в плановия период 2008 – 2013 година, са определени 
следните приоритети: 

 Приоритет 1 - Прилагане на интегриран пакет от мерки за подобряване на енергийната  
ефективност на общински сграден фонд; 

 Приоритет 2 - Повишаване на енергийната ефективност в жилищните сгради на 
територията на общината. 

 Приоритет 3 - Повишаване на енергийната ефективност в местната промишленост. 
 Приоритет 4 - Въвеждане на управление на енергията на територията на общината. 

 

4.1. Оценка на резултатите от изпълнението на програмата 
 
Съгласно поставените приоритет, са формулирани и цели и конкретни резултати. 
 
Приоритет 1 Прилагане на интегриран пакет от мерки за подобряване на енергийната  

ефективност на общински сграден фонд. 
 

 Цел 1.1. Повишаване на енергийната ефективност в общинските сгради. 
 
Очаквани резултати: 
(а) Подобряване на комфорта на обитаване в обществените сгради и постигане на нормативно 

определените параметри на средата за отопление и осветление. 
(б) Намаляване на консумацията на енергия с 19 000 MWh годишно. 
(в) Оптимизиране на бюджетните разходи в резултат на постигнатите икономии на енергия от 

изпълнените енергоефективни мерки, спрямо нормативно определените за предходни периоди. 
(г) Намаляване на емисиите от СО2 с  най-малко 4300 тона или с около 30 % годишно. 
(д) Удължен експлоатационен срок на изброените сгради и на техните инсталации и 

съоръжения. 
(е) Общо необходимите инвестиции за реконструкция на общинските сгради са определени на 

около 8,4 млн. лв.  
(ж) Проектите ще се откупят за период от около 6,5 години. По-продължителният срок на 

откупуване се дължи на преобладаващото използване на природен газ за отопление на 
общинските обекти и неговата сравнително ниска текуща цена, отнесена към направените 
разходи до газификацията на обектите. 

За измерване постигането на целите и резултатите е оценено изпълнението на заложените 
инвестиционни проекти: 
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Наименование 

на сградата: 

Дата на 
извършено 

обследване: 

Реновирана 
площ 

на 
сградата, % 

Описание на 
предприетите 

мерки за 
енергийна 

ефективност 

 
Общ 

разход 
MWh 

Вид 
използван 

възобновяем 
източник на 

енергия 
(ВИЕ) 

Дял на 
ВИЕ от 
общите 

разходи, 
% 

Природен 
газ, nm3 

ОУ "Христо 
Ботев" 

няма 25 
подменена 

дограма 
276.88 не 0 28 808.00 

ОУ "Н. Й. 
Вапцаров" 

няма 30 
подменена 

дограма 
297.90 не 0 28 700.00 

ОУ "Йордан 
Йовков" 

няма 25 
подменена 

дограма 
179.45 не 0 17 310.00 

ОУ "Стефан 
Караджа" 

няма 25 
подменена 

дограма 
130 

595.00 
не 0 14 040.00 

ОУ "Христо 
Смирненски" 

няма 25 
подменена 

дограма 
277.00 не 0 24 800.00 

СОУ "Дора 
Габе" 

няма 0 
няма 

395.35 не 0 39 500.00 

СОУ "Любен 
Каравелов" 

няма 0 
няма 

561.00 не 0 52 740.00 

СОУ "Петко 
Рачев 

Славейков" 
07.09.2009г. 100 

изолация стени, 
покрив, 

дограма, отопл. 
и-я 

379.00 не 0 33 570.00 

СУ "Георги 
Сава Раковски" 

07.09.2009г. 100 

изолация стени, 
покрив, 

дограма, отопл. 
и-я 

254.17 не 0 23 500.00 

ПМГ "Иван 
Вазов" 

няма 25 
подменена 

дограма 
439.84 не 0 37 045.00 

ЕГ "Гео Милев" няма 25 
подменена 

дограма 
241.00 не 0 21 650.00 

ХГ "Кирил и 
Методий" 

07.09.2009г. 100 

изолация стени, 
покрив, 

дограма, отопл. 
и-я  

304.96 не 0 29 000.00 

Детска градина 
№ 7 

няма 0 
няма 

166.60 не 0 15 000.00 

Детска градина 
№ 8 

28.6.2010г. 100 изолация, 
стени, покрив, 

отоплителна и-я 

100.19 
слънчеви к-

ри 
27 6 900.00 

Детска градина 
№ 9 

07.9.2009г. 100 
изолация стени, 

покрив, 
дограма, 

отоплителна и-я  

79.25 не 0 5 550.00 
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Детска градина 
№ 10 

07.9.2009г. 100 
изолация стени, 

покрив, 
дограма, 

отоплителна и-я  

90.88 не 0 6 760.00 

Детска градина 
№ 11 

2012г. 0 
няма 

41 
589.26 

не 0 14 890.00 

Детска градина 
№ 12 

2012г. 0 
няма 

144.97 не 0 12 572.00 

Детска градина 
№ 17 

няма 0 
няма 

248.00 не 0 23 780.00 

Детска градина 
№ 18 

няма 0 
няма 

248.23 не 0 23 227.00 

Детска градина 
№ 20 

няма 0 
няма 

262.50 не 0 23 764.00 

Детска градина 
№ 23 

няма 0 
няма 

308.94 не 0 28 581.00 

Детска градина 
№ 24 

2012г. 0 
няма 

259.75 не  0 23 380.00 

Детска градина 
№ 25 

няма 0 
няма 

240.72 
слънчеви к-

ри 
25 20 855.00 

Детска градина 
№ 26 

няма 0 
няма 

226.20 не 0 21 754.00 

Детска градина 
№ 27 

няма 0 
няма 

258.00 не 0 23 400.00 

Детска градина 
№ 29 

2012г. 0 
няма 

258.00 не 0 23 400.00 

Детска градина 
№ 32 

няма 0 
няма 

257.20 не 0 23 232.00 

Детска градина 
№ 33 

няма 0 
няма 

165.80 не 0 0.00 

Дом паметник 
"Йордан 
Йовков" 

няма 0 

няма 

35.10 не 0 2 360.00 

Музей в 
градски парк 

няма 40 

подмяна 
дограма, други 
изолационни 

дейности 

43.12 не 0 0.00 

ДКЦ - 1 няма 20 
подменена 

дограма 
569.70 не 0 0.00 

ДКЦ - 2 2011г. 0 няма 623.11 не 0 45 173.00 
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ЦПЗ "Д-р Петър 
Станчев" 

29.03.2012г. 100 
изолация стени, 

покрив, 
дограма, 

отплителна и-я 

283.40 не 0 23 644.00 

Художествена 
галерия 

02-04-2009 100 
подменена 

дограма, 
покрив, фасади 

80.76 не 0 7 254.00 

 
През периода на действие на програмата 2008 - 2013 г. по отношение на образователната 

инфраструктура от общо планирани 12 училища са въведени всички мерки за енергийна 
ефективност в едва 3 от тях, в 6 са въведени частично (подмяна на дограма) и в 3 не са извършени 
никакви инвестиции съгласно зададената програма. 

Съгласно инвестиционната програма са планирани всички 17 детски градини на територията 
на общината. От тях само в 3 са приложени мерките за повишаване на енергийната ефективност. В 
останалите не са извършвани инвестиции. 

 
Планираните обекти от културната инфраструктура за периода са 6. От тях само в 1 са 

приложени всички планирани мерки, в 2 са внедрени частично (подмяна на дограма и изолация 
на стени и покривни пространства) и в 3 не е извършена никаква инвестиция за подобряване на 
енергийната ефективност. 

 
Обхванатите обекти от здравната инфраструктура са 3. ЦПЗ "Д-р Петър Станчев" е изцяло 

обновен чрез ЕСКО услуга и са постигнати значителни икономии  на енергия, извършва се 
мониторинг в реално време.  

Към момента в ДКЦ ІІ се изпълняват пакет от мерки за ЕЕ чрез Международен фонд 
„Козлодуй“, а в ДКЦ І са изпълнени частично такива.  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.  

Спортна инфраструктура -  извършени са проектни и проучвателни дейности, изготвяне на 
инвестиционни проекти; обследвания за енергийна ефективност, реализация на 
енергоспестяващи мерки в закрит плувен басейн "Русалка". Обектът е отдаден по договор за 
концесия и инвестицията е извършена от концесионера. 

 
 Цел 1.2. Обновяване на уличното осветление. 

 

Заложени за изпълнение инвестиционни 
дейности 

Изпълнение дейност  Стойност по  
отчет в лв. 

1.2.1. Изграждане на система за централизирано 
управление на уличното осветление 

Разработване на система за 
централизирано управление на ул. 
осветление по радиоканал – етапна 
реализация, включваща внедряване 
на софтуер, проучвателни 
мероприятия, оборудване 
(компютърна станция, приемни 
устройства). 

50 000 

1.2.2. Основен ремонт (обновяване) на част от 
съществуващото и изграждане на ново улично 
осветление 
1.2.3. Подмяна на част от кабелното захранване на 
мрежата за улично осветление 

Основен ремонт на ул. осветление по 
ул. „Войнишка”; „Иван Кършовски”; 
местност „Лозята” – р-т „Орбита”; ул. 
„Д. Калъчлията”; „Н. Петков”; бул. 
„25 Септември” 

50 000 

Изграждане на осветление по 
улиците „Ф. Енгелс” и „Ан. Стоянов” в 
ПЗ „Север”; ул. „Надежда” (ЖК „Хр. 
Ботев”); „Калиакра” – участък от 
бивш ЗАВН до ул. „Поп Богомил”; 

80 000 
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паркинг зад бивше кино „Родина” и 
бл. 29; зад бл. „Пирин” и ул. „М. 
Дринов”; ул. „Гоце Делчев” – 
Кооперативен пазар и автогара; ул. 
„Ген. Кантарджиев”; подход към ТВ-
кула; ул. „Д-р И. Пенаков”; ул. 
„Опълченец П. Алексиев” 

Ремонт на осветление в  
 участъците: мостово съоръжение 
между бул. „Трети март” и ул. 
„Войнишка”; бул. „25 Септември” – 
от „Сердика 90” до тролейбусно 
обръщало; МБП по ул. „К. Охридски”; 
монтаж на осветителни тела по ул. 
„Войвода Д. Калъчлията” 

40 000 

Изграждане на ново улично  
осветление 

50 000 

Основен ремонт на ул. осветление по 
ул.: Н.Петков, Опълченска, Баба 
Парашкева, Стоил войвода, до СК 
Простор и др.  

39 958 

Монтирани 170 стълба по улиците: 
Екзарх Йосиф;Славянска; Вихър; 
Полк.Дрангов, Отец Паисий, Вардар, 
Гурко; Скобелев, Ал.Стамболийски; 
Струма, Трапезица, Каменица, 
Боряна, ЖСК „Столетов”, 
междублоковото пространство по 
ул.Хр.Ботев – блокове с номера 1, 2, 
5 и 3, 4, 6, 8 ,бл.30 и бл.43; ж.к. 
Строител блокове 68, 69, 72 и 73  и 
др. Ремонт на уличното осветление е 
извършен по улиците Калиакра, 
Ген.Кантарджиев, бул. Добруджа и 
др.  

161 244 

Изградено и ново улично осветление 
74 586 

1.2.4. Аварийно поддържане и възстановяване на 
уличното осветление 

Аварийно възстановяване на 
мрежата за улично осветление 

132 338 

Аварийно поддържане на системата 
за улично осветление 

150 000 

Извършено е аварийно поддържане 
и възстановяване на улично 
осветление на територията на града 

106 088 

 
Аварийно поддържане и 
възстановяване на уличното 
осветление 

120 000 

Аварийно възстановяване на 
осветление 

120 000 

 
В резултат на реализацията на инвестиционните проекти са постигнати заложените резултати: 
(а) Подобряване на качеството на уличното осветление и привеждането му в съответствие с 

хигиенните норми. 
(б) Намаляване на годишните разходи на електрическа енергия с около 5 % или 100 000 kWh. 
(в) Намаляване на разходите за електрическа енергия с 10 000 лв. годишно. 
(г) Намаляване на емисиите от СО2 с 184.26 т годишно. 
(д) Намаляване на уличната престъпност. 
 
 

 Цел 1.3: Повишаване на енергийната ефективност на градския транспорт. 
 
Очаквани резултати: 
(а) Подобряване на качеството на транспортното обслужване в общината; 



30 
 

(б) Намаляване на средната продължителност на трудовите пътувания в рамките на общината 
с 10%. 

Неинвестиционни дейности: 
1.3.1. Актуализация на транспортно-комуникационния план на общината за повишаване на 

енергийната ефективност и намаляване на средната продължителност на трудовите пътувания. 
1.3.2. Информационна кампания сред населението и въвеждане на стимули за насърчаване на 

използването на обществения транспорт. 
 
В изпълнение на тази цел е изготвено прединвестиционно проучване за системата на градския 

транспорт, изготвяне на работни проекти по проект „Бъдеще за Добрич“. Проектът ще бъде 
реализиран по ОПРР.  

 
 
Приоритет 2 Повишаване на енергийната ефективност в жилищните сгради на територията 

на общината. 
 

 Цел 2.1. Активизиране на процесите по цялостна реновация на жилищния сграден 
фонд, приоритетно на панелни жилищни сгради 

 
Очаквани резултати за община град Добрич при саниране на 10% от сградния фонд в рамките 

на програмата: 
(а) Необходими инвестиции 7,6 млн. лв., в т.ч. 20 % очаквана субсидия от държавен бюджет. 
(б) Намаляване на годишните разходи на енергия с 5 900 MWh. 
(в) Намаляване на емисиите от СО2 с 4100 т годишно. 
(г) Намаляване на годишните разходи за енергия на домакинствата със 710 000 лева. 

Откупуване на инвестицията за период от около 10 г. 
(д) Подобрен комфорт на обитаване в обновените сгради. 
(е)Удължен живот на изброените сгради и на техните инсталации и съоръжения. 
Неинвестиционни дейности:  
2.1.1. Разработване и осъществяване на общинска програма за: 
(а) насърчаване на проекти за енергийна ефективност в жилищни сгради; 
(б) подготовка и провеждане на кампания за насърчаване на повишаването на енергийната 

ефективност в жилищните сгради; 
(г) подготовка и изпълнение на 2 броя пилотни проекти за ЕЕ в жилищни сгради с подкрепата 

на проекта на UNDP. 
(д) присъединяването на общината към европейската кампания ДИСПЛЕЙ за насърчаване на 

енергийната ефективност в сградите.  
2.1.2. Оказване на техническа помощ за осъществяването на инвестиционни проекти за 

повишаване на енергийната ефективност в 10 броя жилищни сгради. 
2.1.3. Наблюдение и анализ на резултатите от проекти в жилищни сгради. 
 
От 2012 г. Община гр.Добрич е един от 36-те града в страната, които са бенефициенти по 

Проект „Енергийно обновяване на българските домове”. Проекта се реализира от МРР по ОП 
„Регионално развитие”. На одобрените за включване в проекта жилищни сгради ще бъдат 
изпълнени мерки за енергийна ефективност. Собствениците на всяка одобрена сграда ще получат 
до 75% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда/блок секция. От старта на 
проекта – 2 Юли 2012 г. в Община гр.Добрич и при Регионалния мениджър по проекта са 
постъпили общо 15 Заявления за интерес и подкрепа от  сгради и етажна собственост. За всяка от 
сградите общинска администрация е изготвила становище до МРР относно възможността сградата 
да бъде обновена по проекта. За сградата, подала първото Заявление за интерес и подкрепа, вече 
има изготвен индикативен бюджет и предстои обитателите да регистрират Сдружение на 
собствениците, за да продължат участието си в проекта. 

 
Приоритет 3 Повишаване на енергийната ефективност в местната промишленост 
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 Цел 3.1. Изграждане на енергийни предприятия и инфраструктура на територията на 

общината 
На територията на Общината се намират 2 големи енергийни обекта, частна собственост – 

Биоинсталация за добив на биогаз и електронергия от биомаса и Фотоволтаична централа с 
инсталирана мощност 16 МW (60 000 панела).  

Голяма част от промишлените предприятия, позиционирани в двете масирани 
производствени зони: ПЗ "Север" и ПЗ "Запад", са газифицирани. Съществуващата 
газоразпределителна мрежа предоставя възможност за газификация на преструктурираните и 
новоизградени производствени мощности.  

 

Заложени за изпълнение инвестиционни 
дейности 

Изпълнение дейност  Стойност по  
отчет в лв. 

Доизграждане на газоразпределителната и 
газопреносна мрежи. 

Преместване на разпределителния 
газопровод и сградни газови 
инсталации в района на 
новостроящия се жилищен блок 
Добрич. Осъществена е и 
газификация на Кметска къща в ЕК 
Стария Добрич 

23 900 

 Ремонтирана е отоплителната 
инсталация в Корпус 3 

12 686 

 

4.2. Изпълнение на планираните интервенции за периода на действие на 
програмата 

За периода на действие на програмата са реализирани следните проекти от 
инвестиционната таблица: 
 

Направления, сектори и 
проекти 

Описание на дейностите 
Изпълнен

ие 
Финансиране по ОП, 

фондове 

Приблизителна 
оценка на 

инвестициите 

Енергийна инфраструктура        

Изготвяне на енергиен баланс 
на Община град Добрич 

Проектни и проучвателни 
дейности – изготвяне на 
енергиен баланс 

не  - 

Уплътняване на изградената 
газоразпределителна мрежа и 
изграждане на нова 

 Изграждане на ГРМ да  36 586 

Образование       
 

Енергоефективна 
реконструкция на сградния 
фонд на общински училища на 
територията на Община град 
Добрич 

Обследване; изготвяне на 
проекти; реализация на 
енергоспестяващи мерки 
(подмяна на дограми, 
топлоизолация, подмяна 
на инсталации, 
осветление и др.) 

да ОПРР 

4 238 689 

Прилагане на пакет от 
енергоефективни мерки върху 
сградния фонд на Целодневни 
детски градини на територията 
на Община град Добрич 

 Обследване; изготвяне на 
проекти; реализация на 
енергоспестяващи мерки 
(подмяна на дограми, 
топлоизолация, подмяна 
на инсталации, 
осветление и др.) 

да ОПРР 

Здравеопазване и       
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социални грижи 

Прилагане на пакет от 
енергоефективни мерки на 
общинските звена за 
доболнична помощ 

Енергийно обследване; 
проектиране; реализация 
на енергоспестяващи 
мерки 

не   

Прилагане на пакет от 
енергоефективни мерки на 
сградния фонд на "Областен 
диспансер за психично здраве 
със стационар - д-р Петър 
Станчев" град Добрич 

 Енергийно обследване; 
проектиране; реализация 
на енергоспестяващи 
мерки 

да ЕСКО 
 

Прилагане на пакет от ЕСМ на 
сградния фонд на детски ясли 

Обследване; изготвяне на 
проекти; реализация на 
енергоспестяващи мерки 
(подмяна на дограми, 
топлоизолация, подмяна 
на инсталации, 
осветление и др.) 

да 

ЕСКО, Българо-
норвежко 
партньорство, 
общински бюджет 

269 469 

Спорт, култура и религия       
 

Проучване на възможности за 
използване на ВЕИ за нуждите 
на Закрит плувен басейн 
"Русалка" 

Проектни и проучвателни 
дейности; изготвяне на 
инвестиционни проекти; 
обследвания за 
енергийна ефективност, 
реализация на 
енергоспестяващи мерки 
(подмяна на дограми, 
топлоизолация, подмяна 
на инсталации, 
осветление и др.) 

да   

Газификация на спортни зали в 
к-с "Добротица" и Закрит 
плувен басейн "Русалка" 

Газифициране на 
обектите; монтаж на 
инсталации за отопление  

не   

Ремонт и реконструкция на 
сградния фонд на културни 
институти 

Обследване за енергийна 
ефективност; 
проектиране; прилагане 
на мерки, целящи 
намаление на 
енергопотреблението на 
сградата 

да 
Красива България, 
общински бюджет 

204 201 

Прилагане на пакет от 
енергоефективни мерки на 
Спортни зали и Закрит плувен 
басейн "Русалка" 

Енергоефективна 
реконструкция, съобразно 
предвидените мерки за 
подобряване на ЕЕ на 
сградния фонд 

да   

Енергийно обследване и 
саниране на сградата на 
Читалище "Йордан Йовков" 

Проектни и проучвателни 
работи; прилагане на 
предвидените мерки за 
енергоспестяване 

не   

Улично осветление       
 

Разработване на софтуер за 
автоматизирано управление на 
системата за улично 
осветление  

Разработка на продукт, 
чрез който ще се 
оптимизира 
потреблението на 
електроенергия за улично 
осветление 

да   
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Проектиране и изграждане на 
ново улично осветление в 
райони с липсващо такова 

 СМР, проектни и 
проучвателни работи 

да 
Общински бюджет, 
Фонд „Козлодуй“ 

545 788 

Транспорт       
 

Въвеждане на автоматизирана 
система за управление на 
трафика 

Предпроектни 
проучвания; 
разработване на проект 
за изграждане на система 
за управление на трафика 
на МПС  

не  - 

Проектиране и изграждане на 
нови отсечки от тролейбусната 
мрежа 

 Проектни и проучвателни 
работи; изграждане на 
предвидени участъци от 
тролейбусната мрежа 

не 
 

- 

Изграждане на велоалеи  
 Изготвяне на ПСД и 
предвидените СМР 

да 

ОП "Регионално 
развитие": 
Приоритетна ос 1; 
Операция 1.4. 

- 

Жилищен сектор        

Саниране и енергоефективна 
реконструкция на жилищния 
фонд - популяризиране на 
възможностите и насърчаване 
участието на местните 
общности в проекти за 
финансиране 

 Информационни 
кампании; разработване 
на програми за 
активизиране на 
процесите на реновация 
на жилищния фонд 

Няма 
информа
ция 

 ОП "Регионално 
развитие": 
Приоритетна ос 1; 
Операция 1.2.: 
"Жилищна политика" 

 

Промишленост       
 

Популяризиране на 
алтернативните източници на 
енергия и насърчаване на 
тяхното използване от МСП 

Информационни 
кампании; реализиране 
на партньорски 
инициативи 

да   

Мерки за насърчаване на 
енергоспестяващи 
производства в обособените 
промишлени зони в Добрич 

Информационни 
кампании; реализиране 
на партньорски 
инициативи 

да 

„MUSEC - 
Мултиплициране на 
Устойчивите 
Енергийни Общности 
–  План за дейности”; 
"ИМАДЖИН - ниско 
енергийни градове" 
– до 2014  

154 339 

Местни кадри       
 

Създаване на Местна Агенция 
за енергийна ефективност в 
Общината и успешно 
кандидатстване с проекти, 
касаещи енергийната 
ефективност 

Институционално 
изграждане на структури 
за общинско енергийно 
планиране 

не    

Създаване и поддържане на 
информационна база от 
обобщаващи данни, 
класифицирана по дейности за 
общинския сграден фонд 

Изграждане и 
поддържане на 
информационна система 
за енергопотребление на 
територията на Общината 

да   

 

4.3. Измерване изпълнението на програмата въз основа на заложените 
индикатори 

Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на програмата са както следва: 
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Приоритет 1: Прилагане на интегриран пакет от мерки за подобряване на енергийната  
ефективност на общински сграден фонд; Повишаване на енергийната ефективност в обектите, 
които се издържат чрез общинския бюджет, с 30%. 

 Цел 1.1: Повишаване на енергийната ефективност в общинските сгради; 
 Брой сгради, върху които има приложени енергоспестяващи мерки – 20 сгради от 

образователната, социалната, здравната и културна инфраструктура на общината, 
които са били в планираните по програмата. Освен това са изпълнени мерки за 
повишаване на енергийната ефективност на сградите в 3 сгради – Детски ясли. 

 Брой поставени контролно-измервателни устройства, отчитащи температурните 
показатели – няма данни. 

 Брой автоматизирани системи за управление на температурните процеси в сградите – 
общинска собственост – в две от сградите реализирани по проекти ЕСКО. 

Цел 1.2: Обновяване на уличното осветление. 
 Разработена и внедрена система за централизирано управление на уличното 

осветление – реализирана. 
 100 % изграденост на системата за улично осветление, включваща и улици от ІІІ и ІV 

клас – изпълнено, продължава разширяване и обновяване на инфраструктурата. 
 Подменени л.м. кабелно захранване на мрежата за УО – няма информация. 

Цел 1.3: Повишаване на енергийната ефективност на градския транспорт. 
 Въведена автоматизирана система за управление на трафика – предстои в следващия 

програмен период като част от проект по ОПРР. 
 Намалени ПТП, средногодишно с 30 % - няма информация. 
 Изградени (км) велоалеи – 5 км. 
 Актуализирани транспортни схеми – не са изпълнени. 
 Осигурени минимум 150 бр. паркоместа – осигурени нови 175 паркоместа. 

Приоритет 2: Повишаване на енергийната ефективност в жилищните сгради на територията 
на общината 

 Цел 2.1: Активизиране на процесите по цялостна реновация на жилищния сграден фонд, 
приоритетно на панелни жилищни сгради. 

 Изпълнени 2 броя пилотни проекти за енергийна ефективност в жилищни сгради – 
изпълнен един пилотен проект в бл. 32 на жк. Балик. 

 Проведени информационни кампании – кампании, свързани с предоставяне на 
възможности по ОПРР за повишаване на енергийната ефективност на жилищните 
сгради. 

 Брой предоставени услуги на граждани в Комплексното информационно бюро за 
енергийна ефективност – създадено е информационно бюро за предоставяне на 
услуги за гражданите към Информационен център в общината. 

Приоритет 4: Въвеждане на управление на енергията на територията на общината 

Цел 4.1: Изграждане на общински институции и кадри по енергийна ефективност; 
 Създадена общинска енергийна агенция – не е реализирана. 
 Изградено общинско информационно бюро по енергийна ефективност –реализирано. 
 Създадена длъжност „Общински енергиен мениджър” – дейностите се изпълняват от 

звеното в общината. 
 Разработена програма за обучение на общински ръководители и специалисти за 

работа в общинската администрация и в новосъздадените институции по енергийна 
ефективност – не е реализирана. 

Цел 4.2. Проучвания на потенциала за енергийна ефективност в общината и на 
възможностите за неговото оползотворяване; 

 Изготвен енергиен баланс на Общината – не е извършен. 
 Брой проекти за техническа помощ в областта на енергийната ефективност – няма 

разработени 
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 100 % поддържана енергийна информационна база на Общината на основата на 
информационната система на ЕкоЕнергия – реализирана. 

Цел 4.3. Мобилизиране на обществена подкрепа за изпълнение на енергийната програма на 
основата на широко партньорство с бизнеса и организации на гражданското общество. 

 Реализирани информационни кампании за целите на Програмата – няма провеждани 
специални кампании, Програмата е публична на интернет страницата на общината. 

 

4.4. Оценка на степента на постигане на заложените цели в програмата 

Община град Добрич е учредител и активен член на Общинската мрежа за енергийна 
ефективност ЕкоЕнергия.  

В общинската администрация няколко ключови експерта от Дирекция „Устройство на 
територията, инфраструктура и околна среда“ са сформирали звено за управление на енергията. 
Общината е създала ефективни партньорства чрез реализирането на различни проекти в сферата 
на енергийната ефективност с различни заинтересовани страни: 

- Неправителствени организации – училищни настоятелства; 
- Енергийните оператор, функциониращи на територията на общината; 
- Местните медии; 
- Регионални и национални енергийни организации – Агенция за устойчиво 

енергийно развитие – Добрич, Асоциация на българските черноморски общини, 
Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, Черноморски регионален 
енергиен център и др. 

Специалистите на ЗУЕ са преминали няколко обучения на ОМЕЕ Екоенергия и на други 
организации. Няма назначен енергиен мениджър в административната структура на общината, но 
тези функции и задължения са допълнително вменени на двама от експертите на ЗУЕ – главен 
експерт „Ел“ и главен експерт „Газ и ОВК“. Те са обучени и сертифицирани специалисти по 
енергийно планиране и управление и са основния фактор за постигнатите към момента резултати. 

Общината е удостоена с награди от различни конкурси –  приз „Българска екообщина“, в 
категория  „Енергийна ефективност“. 

Общината се е присъединила към Споразумението на Кметовете. Разработен е План за 
действие за устойчива енергия „Енергийно устойчив Добрич 2020“, който е базиран и е естествено 
продължение на Общинската енергийна програма 2008-2013 г. 

Общината ежегодно провежда Общински дни на интелигентната енергия в рамките на 
тематични Европейски и национални кампании и инициативи, с активното участие на различни 
заинтересовани страни. Общината е била част от кампаниите Европейска седмица на устойчивата 
енергия, Европейска седмица на мобилността, Ден без автомобил, Часът на Земята, Да изчистим 
България за един ден, Ден без найлонови торбички и др.  

 

Приоритет 1: Прилагане на интегриран пакет от мерки за подобряване на енергийната  
ефективност на общински сграден фонд; Повишаване на енергийната ефективност в обектите, 
които се издържат чрез общинския бюджет, с 30%. 

Цел 1.1: Повишаване на енергийната ефективност в общинските сгради. 

За периода на действие на програмата са реализирани проекти за подобряване на енергийна 
ефективност в 3 училища, 3 детски градини, 3 детски ясли. Останалите обекти са планирани за 
изпълнение в следващия програмен период. 

За реализация на интервенциите са използвани оптимално ресурсите, предоставяни по ОПРР, 
Българо-норвежката програма и МФ „Козлодуй“ и ЕСКО услуги. 
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За обектите на културната инфраструктура са използвани средства по Програма „Красива 
България“ (Художествена галерия) и ОПРР (Музей в парка).  

В единия от планираните обекти на здравната инфраструктура (ЦПЗ „Д-р П.Станчев) са 
изпълнени всички мерки. Към момента в  ДКЦ ІІ се изпълняват пакет от мерки за ЕЕ чрез 
Международен фонд „Козлодуй“, а в ДКЦ І са изпълнени частично такива. 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.  

 

Цел 1.2: Обновяване на уличното осветление. 

През периода на действие на програмата е било извършвано аварийно поддържане и 
възстановяване на системата за улично осветление. Реализирана е автоматизирана система за 
управление на уличното осветление. Въведено е ново улично осветление (ул. „Войнишка”; „Иван 
Кършовски”; местност „Лозята” – р-т „Орбита”; ул. „Д. Калъчлията”; „Н. Петков”; бул. „25 
Септември”, улиците „Ф. Енгелс” и „Ан. Стоянов” в ПЗ „Север”; ул. „Надежда” (ЖК „Хр. Ботев”); 
„Калиакра” – участък от бивш ЗАВН до ул. „Поп Богомил”; паркинг зад бивше кино „Родина” и бл. 
29; зад бл. „Пирин” и ул. „М. Дринов”; ул. „Гоце Делчев” – Кооперативен пазар и автогара; ул. 
„Ген. Кантарджиев”; подход към ТВ-кула; ул. „Д-р И. Пенаков”; ул. „Опълченец П. Алексиев”, 
мостово съоръжение между бул. „Трети март” и ул. „Войнишка”; бул. „25 Септември” – от 
„Сердика 90” до тролейбусно обръщало; МБП по ул. „К. Охридски”; монтаж на осветителни тела 
по ул. „Войвода Д. Калъчлията”, ул.: Н.Петков, Опълченска, Баба Парашкева, Стоил войвода, до СК 
Простор и др., монтирани 170 стълба по улиците: Екзарх Йосиф;Славянска; Вихър; Полк.Дрангов, 
Отец Паисий, Вардар, Гурко; Скобелев, Ал.Стамболийски; Струма, Трапезица, Каменица, Боряна, 
ЖСК „Столетов”, междублоковото пространство по ул.Хр.Ботев – блокове с номера 1, 2, 5 и 3, 4, 6, 
8 ,бл.30 и бл.43; ж.к. Строител блокове 68, 69, 72 и 73  и др. Ремонт на уличното осветление е 
извършен по улиците Калиакра, Ген.Кантарджиев, бул. Добруджа и др.).  

В момента има постигната осветеност 95 % и реализирани икономии на електроенергия.  

Стартирало е изпълнение на мерки по МФ „Кодлозуй“ и ще бъдат подменени 1000 бр. 
стълбове с LED осветители в няколко жилищни района. 

 

Цел 1.3: Повишаване на енергийната ефективност на градския транспорт. 

Като част от мерките за постигане на целта са реализирани изграждане на велоалеи и 
осигуряване на условия за въвеждане на алтернативен транспорт – велотранспорт в централната 
градска част. 

Осигурени са нови паркоместа за жителите и посетителите на града. 

към края на действие на програмата не е реализиран интегриран проект за подобряване на 
градския транспорт в града. Предстои изпълнението му като част от възможностите па ОПРР 2014-
2020 г. 

Приоритет 2: Повишаване на енергийната ефективност в жилищните сгради на територията 
на общината 

 Цел 2.1: Активизиране на процесите по цялостна реновация на жилищния сграден фонд, 
приоритетно на панелни жилищни сгради. 

През програмния период е реализиран един проект за обновяване на многофамилна сграда – 
в жк. Балик, финансиран от ОПРР. 

Провеждат се информационни кампании – предоставя се информация на сайта на общината 
относно действието на програмата, отчет за изпълнението й, информация за възможностите по 
ОПРР за енергийно обновяване на жилищните сгради.  

Общината е създала условия за предоставяне на  
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Приоритет 4: Въвеждане на управление на енергията на територията на общината 

Цел 4.1: Изграждане на общински институции и кадри по енергийна ефективност; 

Посочените мерки за изпълнение на програмата не са реализирани. 

Цел 4.2. Проучвания на потенциала за енергийна ефективност в общината и на 
възможностите за неговото оползотворяване. 

Основните мерки, които са реализирани за проучване са свързани подготовка на база данни и 
измерване на стойностите на енергийните показатели на сградите общинска собственост. Базата 
данни показва също въведените мерки за енергийна ефективност, консумацията на горива и 
енергия и дял на ВИЕ. Изчисленията се правят на годишна база.  

Общината е въвела и използва иновативни практики, както следва: 

- Оптимизиране на отоплителните процеси чрез въвеждане на елементи за 
автоматизирано поддържане на необходимите топлотехнически параметри, чрез 
изграждане на автоматизирана система за управление на температурните режими 
по външна и стайна температура; 

- Изграждане на енергийна мониторингова система (ЕМС) з наблюдение в реално 
време на поведението на всички съоръжения и възможност за архивиране на 
базата данни; 

- Монтаж на слънчеви колектори за производство на битово горещо 
водоснабдяване в детските заведения. 

Съгласно Закона за Енергийната ефективност, след изтичане на една година от въвеждането 
на пакети от мерки за енергийна ефективност, следва да се изготви сертификат от лицензирана 
фирма, доказващ енергийния клас на сградата. Данните от осъществявания мониторинг показват 
че са налице доказани енергийни спестявания над 30%, предвидени в първоначалния одит на 
сградите, в които са въведени мерки за ЕЕ. 

 

Цел 4.3. Мобилизиране на обществена подкрепа за изпълнение на енергийната програма на 
основата на широко партньорство с бизнеса и организации на гражданското общество. 

За постигането на тази цел е изпълнено въвеждане и постоянно наблюдение , анализ и оценка 
на състоянието на енергийната програма на общината. Въведено и управление на енергийното 
потребление на общинските сгради. 

Община град Добрич има изградена комуникационна стратегия за популяризиране на 
дейностите в областта на интелигентното използване на енергията, която е част от План 
„Енергийно устойчив Добрич 2020“.  

От м.април 2008 г. в Центъра за услуги и информация в общината функционира бюро, което 
предоставя консултации на населението по въпросите за рационалното използване на енергията. 
С тази задача са ангажирани експертите на Звено за управление на енергията.  

Дейностите на ЗУЕ и като цяло постиженията на общината в тази сфера могат да бъдат 
мултиплицирани и в други общини. Същите се популяризират чрез разпространение на 
информационни брошури, дипляни, проспекти, поместване на информация на интернет 
страницата на общината, публикуване на прессъобщения в местната и регионалната преса, 
провеждане на пресконференции и използване на други мерки за информация и публичност. 
Освен това на сайта на общината постоянно се поместват анкети като често темата е с екологична 
или енергийна насоченост. Провеждат се дни на устойчива енергия в рамките на Европейската 
седмица на мобилността. 

Резултатите от изпълнението на програмата и План „Енергийно устойчив Добрич 2020“ са 
представени и популяризирани на повече от 15 различни национални и международни фестивал 
на ЕкоЕнергия, АБЧО, ЧРЕЦ, ManagEnergy, World Bank Institute seminar, NALAS Energy Efficiency Task 
Force и др. 

В общината са организирани специални събития за популяризиране на темата сред 
населението чрез ежегодно включване в различни европейски и национални кампании и 
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инициативи с такава насоченост. По проект EnerSupply през 2011 г. над 100 изявени ученика в 
областта на екологията от 6 добрички училища са участвали в обучително посещение на един от 
най-големите ветроенергийни паркове на нос Калиакра, област Добричка.  През 2012 г. по време 
на Седмицата на устойчива енергия, част от учениците на ПГ по механо и електротехника са 
посетили завод за YTONG в град Добрич, за да се запознаят с технологията на производство и 
качествата на новия топлоизолационен материал Мултипор+, който от цяла Югоизточна Европа се 
произвежда единствено в завода в град Добрич. 

 
 
 


